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Vakarų Valstybės Tariasi 
Dėl Sueco Kanalo Užgrobimo
Egipto Diktatorius Nasser Nacionalizavo Sueco Kanalą; 

Vakarų Valstybės Protestuoja; Tik Rusija Pritaria 
Egipto Žygiui; Londone Vyksta Pastarimai, Ką

Daryti su Egipto Sauvaliavimu.

Egipto kariškas diktatorius neaplenkė nė Egipto turimų 
pulkininkas Gamai Abdel dar iš karo metų kapitalų. 
Nasser pereitą ketvirtadie- Anglijoj, kas Egiptui yra 
nį, liepos 26 d. paskelbė, nemažas smūgis. Egiptas 
kad Egiptas nacionalizuoja grasina, kad jis kapitalų 
Sueco kanalą ir iš pajamų, Į užšaldymą apskųs tarptauti- 
kurias jam duos kanalas, jis jiiam teismui, bet kartu pa
žada be svetimos pegalbos • brėžia, kad Sueco kanalo 
statyti Nilo užtvanką prie užgrobimo tarptautinis tei- 
Aswan, kurios statymui smas negali spręsti, tą gali 
Amerika ir Anglija atsisakė spręsti tik Egipto teismas, 
jam duoti pinigų. j Sueco kanalo bendrovė,

Sueco kanalas yra iškas- kurios centras yra Paryžių-i 
tas 1859-1869 metais ir pa- je, paskelbė, kad ji Egipto! 
gal sutarti su Egipu turi bū-, nacioanalizacijos nepripa-i 
ti valdomas tarptautinės-| žįsta ir įsako kanalo tar
bendrovės iki 1868 metų, nautojams dirbti tik kasdie-
kada jis pereina Egipto į ninį darbą ,bet visi kiti dar- 
nuosavybėn. Dabar Egiptas, bai prie kanalo pagilinimo i 
sutarti sulaužė ir kanalą! nutraukiami.
sauvališkai užgrobė. Diktatoriaus Nasser dra-

Egipto diktatorius ‘nacio-, sus Sueco kanalo užgrobi- 
1----didelio aterarSi0nalizuotą” kanalą apstatė 

savo kareiviais ir visiems to 
kanalo svetimtaučiams tar
nautojams įsakė neapleisti 
darbo, nes kitaip jie būsią

Praeitą savaitę visoje Amerikoje didmiesčiuose buvo pa-
skelbti apsaugos nuo atominių bombų pratimai, čia ma
tome New Yirko garsiąją Times aikštę, kurioj yra di

džiausias judėjimas. Viršuje matyti aikštė prieš “pavo-

Aliejaus Sprogime 
Žuvo 19, Sužeista 321

Dumas, Tex., miestelyje 
sekmadienį liepos 29 d. dėl 
dar neišaiškintos priežasties 
išsprogo 7 dideli žibalo tan
kai. Nelaimė įvyko Sham
rock Oil & Gas korporaci
jos nuosavybėj. 19 darbi
ninkų žuvo liepsnose, o virš 
30 darbininkų nugabenta į 
ligoninę daugiau ar mažiau 

i apdegusių.
; Pirmiausiai užsidegė vie- 
inas didžiulis tankas su 15 
į tūkstančių bačkų degamos 
medžiagos vartojamos alie
jaus valymui, o paskui nuo 

i karščio pradėjo sproginėti 
kiti aliejaus pripilti tankai, 

i Sprogimo karštis buvo 
nepaprastai didelis. Vienas 
laikraštininkas buvo ketvir
tis mylios nuo sprogimo vie
tos ir nuo karščio jo plau- 

! kai pradėjo degti. Vienas 
■ darbininkas buvo pasislėpęs 
j būdoje 300 jardų nuo gai- 
i sro, bet jis buvo skaudžiai 
* nusvilintas. Vienas gelžke- 
; lio tiltas, ketvirtis mylios

Jau Prasideda Didžiosios
Laivų Nelaimės Tyrinėjimai

Italų Laivo ‘Andrea Doria' Susidūrimas su Švedu Laivu
‘Stockholm’ Kelia Daug Neaiškių Klausimų; Tyrinė

jimas Įdomina Visą Pasaulį; Kodėl RADAR 
Aparatai Neveikė; Kas Kaltas?.

bus aiškiai nustatyta atsa
komybė už nelaimę, o tada 
ir teismai galės pasakyti, 
kuri laivų kompanija turės 
mokėti kitai atlyginimą.

Pereitą trečiadienį prieš 
pusiaunaktį įvyko baisi ne
laimė jūroje netoli Nantu- 
cket salos. Švedų keleivinis 
laivas “Stockholm” visu
smarkumu įvažiavo į italų -----------------------------
keleivinį laivą “Andrea Do- StūSSenO Šildymas
ria”. Italų laivas greit pra-' ^prfinr1n Ataarsio
dėjo krypti ir paskubomis: ^VrūJUia Atgarsio
teko gelbėti keleivius ir
laivo tarnautojus.

Abudu nelaimės 
laivai yra naujausieji ir yra 
aprūpinti visais moderniš-

Pereitą savaitę republiko
nų vadas Harold Stassen, 

ištikti prezidento specialis padėjė
jas nusiginklavimo klausi
mu, susišaukė spaudos at-

kais prietaisais nuo tokių; stovus ir jiems pasakė, kad 
nelaimių apsisaugoti, betj jjs j,, kokie tai kiti republi- 
nelaimė visvien įvyko. Ita- konų lyderiai esą numatę į
lų laivas “Andrea Dona’ viceprezidento rietą siūlyti

visuose arabų kraštuose, 
kur minios džiūgauja, kad 
Egipto valdovas išdrįso pa- 

_ Įliesti “imperialistų” nuosa- 
baudžiami griežtomis kalė- vybę. Kituose arabų kraš- 
jimo bausmėmis. ; tuose irgi pradedama kalbė-

Sueco kanalo užgrobimas,tj apje nacionalizaciją sve- 
daugiausiai pasipiktinimo(timu aliejaus kompanijų ir’
sukėlė Anglijoj ir Prąncūži-( kitokių turtų. ! ______
joj. Abi tos valstybės peri Sovietų Rusija pritaria* Tio»wc 9^ uzin.-koJnnc Sueco kanalą gauna joms Egipto žygiui, bet ar ji pa-lv V1.®’1?. 2 ,d: Wlesba,icne, 
būtinai reikalingą aliejų, d«i Eeintni kautis, iei in-'Voklet,J°J stal«a

JM paskelbiant, o apačioje po "pavojaus” paskelbimo . . , , , -----

1 atstu nuo 
uanies sunaikintas

sprogimu, uuvv

buvo garsinamas, kaip ne- Massachusetts gubernatorių 
skęstamas laivas, jis buvo’ c. Herter, o ne dabartinį vi- 
padalytas i septynias dalis ceprezidentą R. Nixoną.

o, be to, Egiptas užgrobė 
daug milionų vertės turtą, 
kuris priklauso Anglijos vy
riausybei ir privatiems žmo-; Pirmieji pasitarimai tarp 
nėms Prancūzijoje.

Kaip tik žinia apie Su
eco kanalo užgrobimą pa
siekė Angliją ir Prancūziją, 
tuos valstybės pasiuntė pro
testus Egipto valdovui. Tos 
valstybės Egipto žygį vadi
na banditizmu ir reikalau
ja sulaikyti tą užgrobimą 
Bet Egiptas protestus, at
metė ir sako, kad kanalo 
nacionalizacija yra Egipto 
vidaus reikalas, o jeigu kas 
bandys į tą reikalą kištis, 
tai Egiptas visai nutrauks 
laivų judėjimą kanalu ir už 
tai atsakomybė kris ant an 
glų ir prancūzų-. . .

Savo gi-asinimus Egipto 
diktatorius “remia” ir karo 
jėga. Visas Sueco kanalas 
yra apstatytas kariuomene, 
o prie kanalo pradžios Nąs- 
ser pasiuntė nesenai iš rusų 
gautus kelis karo laivus ka
nalui saugoti.

Kol kas nei Anglija, nei 
Prancūzija nesirengia pa
vartoti karo jėgą prieš 
Egipto diktatorius. Šį pir- 
dienį anglai ir prancūzai 
pradėjo Londone pasitari
mus dėl tų kraštų politikos 
suderinimo. Pasitarimuose 
dalyvauja ir Amerikos val
stybės pasekretorius Robert 
Murphy. Valstybės sekreto
rius John Foster Dulles sek- 
madieenį grįžo iš Peru, kur 
jis dalyvavo naujo prezi
dento įvesdinime ir dar ne
žinia, ar jis skris į Londoną 
dalyvauti pasitarimuose..

Kol kas Anglija įsakė vi
siems bankams “užšaldyti” 
visus Egipto vyriausybės ir 
atskirų Egipto piliečių pini
gus. Pinigų “užšaldymas”i

Staiga Mirė Lakūnas Plieno Pramonė Vėl 
Feliksas Vaitkus Pradeda Dirbti

dėtų Egiptui kautis, jei an- ., 
glų karo laivynas bandytų!1 . °s 
atsiimti Sueco kanalą, sti-'ninl<as 
priai abejojama. j laukęs tik 49 metų amžiaus.

Poznanės Teismas 
Teis 323 Žmones

Plieno pramonės streikas i'? 
mirė Ame-jau pasibaigė. Pereitą penk- .k

i Lenkijos bolševikų val- 
Idžia skelbia, kad viskas jau 

„lyra paruošta Poznanės riau- 
kaltininkams teisti. Bus 

>23 darbininkai už 
pas ipriešinimą

policijai ir karei-
pasirašoma 3 metams (uni-viams.

anglų ir prancūzu, dalvvau-i F. Vaitkus 1935 metais su!3 f1?1®. '''e™™8 metams,! Lenkijos valdžia pradžioj 
janVAmeVikos Auriui Huūanica II” pe^kridol^^į,./^ ^fe'***

“imperialistų agentai”, bet 
pačių bolševikų tyrinėjimas

perakrido (iai ^aviai nureJ° ° me- 
Y"*° * X —ia?'£

būti tarptautinėj priežiūroj!
ir prieinamas visų tautų lai- »’° tikslas buvo be nusi- 

leitimo nulėkti i Lietuvą.vams. Laivų judėjimas ka
nalu negali būti paliktas 
vien Egipto kontrolėje. Lon
dono pasitarimuose tikima
si išdirbti planą, kaip Sue
co kanalo priežiūra turi bū
ti vykdoma. Ar Ameerika 
Londono susitarimui pri
tars, ar norės pasilikti “neu
trali” ir vėliau tarpininkau
ti tarp Egipto ir anglų pran
cūzų, pasirodys greitu lai
ku.

* Andrea Doria9 Tik
250 Pėdų Gilumoje
Nuskendęs italų laivas 

“Andrea Doria” guli jūros 
dugne tik 250 pėdų gilumo
je. Du narai iš New Yorko 
buvo nusileidę į jūros dug
ną ir “aplankė” nuskendusį 
laivą.

Laivo savininkai sako, 
kad jie su narų pagalba ban
dys iš nuskendusio laivo iš
gauti įvairias brangenybes 
ir meno dalykus.

Kalbama, kad ir visą lai
vą gal galima būtų iškelti 

paviršių, bet tai būtų ne- 
’engvas darbas dėl laivo 
didumo (29,083 tonų, 656
pėdų ilgumo).

Į
Tas jam nepavyko, bet, 
anuomet jis buvo šeštas la
kūnas, kuris perskrido At
lanto vandenyną. atveju įrašyta i sutartį, už 

Velionio kūnas atgabena-i^a,’M sekmadieniais bus 
mas i Ameriką ir laidoja-f"0^“3 .V'®'?'13' Darbiam- 
mas Kohler Wis„ kapinėse.;^ „ j' dil.btUvių
Velionis paliko žmoną Mar-|2 ar 3 savaitėį streiko bus 
tą, sūnų Fiiipą, seserį ir įskaitomos atostogomis ir 
brolius. j bus apmokėtos.

--------------------------- Plieno liejyklos pradės
dirbti kaip tik užšalę jiečiai 
bus vėl atšildvti.84-asis Kongresas 

Užbaigė Savo Darbų

darbių pakėlimą po 10 su

1958 metais. Be to, uždar-!dcl nepakeliamo įsnaudoji- 
biai bus pritaikomi prie pra.‘mo 'sėjo Į streiką ir flemon- 
gyvenimo brangumo; pa
pildoma pašalpa nedarbo

Dabar visas kraštas lau- 
. . . įkia, kiek plieno kompanijos

savaites ^,^a. pakels plieno kainą? Kad 
84-asis kongresas užbaigė jos ų darys, niekas neabc-

Pereitos

savo darbą ir išsiskirstė. 
Kongresas gal dar susi-

joja, bet jei jos iš streiko 
norėtų labai pasipelnyti.

straciją, o kas pirmas pra
dėjo šaudyti bolševikai sa
kosi “negalį” net išaiškinti.

Tarpe demonstrantų ir 
tarp teisiamųjų yra daug 
jaunuolių.

Poznanės riaušininkų tei
smas vyks rugpiučio mėne
sį, bet kokią dieną jis prasi 
dės, dar nepaskelbta.

A r Keleivių Skundai 
Neturi Pagrindo?

Daugelis keleivių iš nu
skendusio italų liuksusinio 
laivo “Andrea Doria” nusi
skundžia, kad laivo įgula 
mažai tesirūpino keleivius 
gelbėti, bet pirmon galvon 
skubėjo save gelbėti, palik
dami keleivius gelbėtis, 
kaip jie išmano.

Kiti keleiviai sako prie- 
kad laivo tamauto- 

kelei-

rinktų posėdžiams, jei būtų:tai gali kilti protestų ir gal 
nepaprastas reikalas, bet jeikongiesas išsijudintų paty- 
tokio reikalo nebūtų, tai tik rinėti plieno kompanijų kai
po Naujų Metų susirinks jau^U politiką.
naujas, 85-asis kongresas,;---------------------------
kuris bus išrinktas šį rudenį. iSOV|ETų REŽIMAS

84-asis kongresas nors ir NERA PASIKEITĘS šingai,
buvo opozicijos partijos va- ---------- i jai nesigailėjo triūso
dovaujamas, bet dainiai Grupė Harvardo univer- viams gelbėti.Giupė Harvardo
bendradarbiavo su vyriau- siteto mokslininkų paskelbė Kaip tikrai buvo gal nie
kybe ir demokratų “opozi-savo tymėjimus apie Ru-kad galutinai nepaaiškės, 
cijoj” vyriausybė gavo dau-sijos režimo paskutinius po- nes kiekvienas keleivis nak-
giau pritarimo savo suma- sūkius. Tyrinėtojai prieina čia labai pakrypusiame lai-
nymams, kaip republiko- išvados, kad Rusijos rėži- ve turėjo savo kitokius pa-

Jei laivas galima būtų iš-;nuošė. Demokratų vyrau-mas nėra esminiai pasikei-tyrimus. Dėl didelio laivo 
kelti, tai iš jo brangių ir janti politika buvo “nuosai-tęs po Stalino galo ir nėra pakrypimo (40 laipsnių)
puošnių Įrengimų daug kas kūmas”, ką ir administraici- pagrindo laukti, kad jis pa- laivo paviršiumi negalima
būtų išgelbėta. Ha išpažįsta. sikeis. buvo vaikščioti. Iii

TJ r\nom_n. OWK»CI1V pcioiui-ir vanduo negalėjo į jį visą; 
įsiveržti, bet pasirodė, kad 
gudriausieji inžinierių ap
skaičiavimai negalėjo ap
saugoti laivo nuo nelaimės.

Kada laivai po susidūri- 
jmo pradėjo šauktis pagal-, 
bos, juos gelbėti nuskubėjo i dento vietą, 
visa eilė Amerikos pakraš-1 H- Stassen pasiskelbima; 
čių sargybos laivų ir greit-demokratams labai patiko, 
į pagalbą atvyko didelisiwlo, kad patys republi- 
prancūzų keleivinis laivas, ;konai labai rimtai žiūri į 
kuris paėmė iš skęstančio prezidento sveikatos klau- 
“Andrea Doria” 760 žmo- simą. 
nių. Virš 500 žmonių paėmė 
laivas “Stockholm”, kurs 
nor s ir buvo skaudžiai suža
lotas, bet savo jėgomis gale 
jo grįžti į Nevv Yorko uos
tą.

Šios savaitės pradžioje 
jau buvo apskaičiuota, kad 
iš viso toje nepaprastoje jū
ros nelaimėje žuvo gal 50 
žmonių, bet tikro skaičiaus 
dar nieks nežino. Įvairūs lai
vai, begelbėdami žmones, 
juos nuvežė daugumoje į 
Nevv Yorką, kur jie buvo 
išvežioti po įvairias ligoni
nes, kiti išgelbėtieji buvo 
atgabenti į Bostoną ir ima 
laiko, kol visi gyvieji bus 
sutikrinti pagal keleivių są
rašus ir tik tada bus galuti
nai žinoma, kiek žmonių to
je nelaimėje žuvo.

Nelaimė labai skaudžiai 
palietė Italijos laivyną, nes 
nuskendęs laivas buvo ita
lų prekybos pažiba. Dar ne
spėjus baigti skaityti aukas, 
pradedama aiškinti laivų 
susidūrimo priežastį. Jau 
dabar viešai keliami tokie EGIPTAS PRADEDA
klausimai: Kodėl švedų lai
vas plaukė apie 20 mylių 
nuo savo įprasto kelio? Ko
dėl abiejų laivų RADAR 
aparatai neparodė besiarti
nančio laivo iš priešingos 
pusės? Kodėl nė vienas lai
vas, nežiūrint į didelį rū
ką, kuris ir buvo nelaimės 
priežastis, nedavė signalų 
sirenomis? Tokių ir pana-

i as
lymas sukėlė labai daug 
kalbų, bet mažai terado pri
tarimo republikonų eilėse.

R. Nixono šalininkai sa
ko, kad H. Stassen pats nori 
būti kandidatu į viceprezi-

Illinois Skandalas 
Vis Dar Didėja

Illinois valstijos “audito
rius” Orville E. Hodge, apie 
kurio pasižymėjimus vagiant 
valstijos iždą jau praeitą 
savaitę buvo pranešta, da
bar jau yra apkaltintas.

Bet dar niekas nepajėgė 
galutinai išaiškinti, kiek 
valstijos pinigų O. Hodge 
yra pasisavinęs. Apytikriai 
sakoma, kad jis netikrais 
čekiais iš valstijos iždo pa
sisavino nuo 800,000 dole
rių iki pusantro miliono do
lerių! Tikrinimas vis dar ei
na ir juo daugiau tikrinto
jai aiškina, juo daugiau jie 
stebisi, kaip lengvai suktas 
politikierius galėjo melžti 
valstijos iždą niekeno ne
pastebėtas ii- nepagautas.

O. E. Hodge vagystes iš
aiškino laikraščiai, o ne val
stijos priežiūros valdinin
kai.

KALBETI RAMIAU

Egipto diktatoriai, po pir
mų smarkių žodžių nacio
nalizavus Sueco kanalą, šį 
pirmadienį pradėjo kalbėti 
kiek ramiau ir taikiau. Jie 

iškilmingai žada, kad jų 
valdomas kanalas bus priei
namas visų tautų laivams 
ir kartu Egipto vyriausybė

šių klausimų kyla nemažai' atšaukė draudimą ekspor- 
ir reikalingas bus ilgas ir tuoti bet kokias prekes į 
krapštus tyrinėjimas, kol Angliją.



Puslapi* Antrai KELEIVIS,

Ar banditizmas apsimokėsi
Pereitą savaitę, liepos 26 d.. Egipto diktatorius Nas

ser paskelhė. kad jis “nacionalizuoja*’ Sueco kanalą ir is 
pajamų, kurias jam duos kanalas, jis žada statyti Nilo 
užtvanką prie Aswan. apie kurią kalbėjome peieitą sa

vaitę šioje vietoje.
Paskelbęs savo dekretą. Nasser tuoj perėmė Sueco, 

kanalo tvarkymą, apstatė kanalą savo kareiviais, paskel
bė kanalo zonoje karo stovi ir šeimininkauja kanale kaip. 
savo nuosavybėje. Jis net Įsakė visiems kanalo tarnauto
jams, nežiūrint kokios tautybės jie bebūtų, neapleisti, 
darbo vietos, arba kitaip jie bus baudžiami kalėjimo bau-j 
smėmis. I streiką dar. rodos, niekas kanale ir neišėjo.

Tarptautiniuose santykiuose toks. palyginti, mažių-; 
ko diktatoriaus sauvališkas žygis vra retas dalykas. Bet, 
Nasser rizikavo. Jam gal kitos ir išeities nebuvo, nes jis 
primelavo Egipto žmonėms galybes pažadų apie jų bū
simą gerovę, kada Nasser j>astatys Aswan užtvanką, kad; 
jam nebuvo kas kita daryti, kaip griebtis kokio nors ne
paprasto žygio. Jei Amerika, Anglija ir net plepalingaį 
Maskva neduoda pinigu užtvankai statyti, tai diktato
rius turėjo parodyti, kad jis yra vyras, kuris gali spiauti 
i barzdą Amerikai. Anglijai ir Prancūzijai. Jis ir spiovė.'

Sovietų Rusija, kuri pinigų Aswan užtvankai statv-i 
ti irgi nedavė, “pilnai pritaria" Nasser žygiui. Mat, Egip-; 
tas užgrobė ne imsų turtą, bet Vakarų kapitalistų, o. be 
to. Nasser’io žygis dar labiau sudrums ir taip jau drum-! 
zlinus Viduriniųjų Rytų vandenis, kas bolševikams gali 
duoti progos vieną kitą žuvytę ten pagauti. Maskvos pri
tarimas Egipto diktatoriaus ‘‘nacionalizacijai’’ vra visai 
suprantamas dalykas. Būtų keista, jei būtų kitaip.

PASIRAŠO PANAMOS DEKLARAVIMĄ

Prezidentas Eisenhouer pasirašo Panamos deklaraciją, 
kurią liepos 22 d. paskelbė Panamos sostinėje susirin
kę Amerikos respubliką prezidentai.

Politiniai ginčai

Demokratai labiau pa
lenkti darbininkų pusėn ne
gu republikonai. Kuomet 
demokratų partijos žmonės 
valdžios vaire, tai darbininI

i kai daugiau išgauna konce
sijų ir todėl unijos linkę 
juos labiau remti. Republi

Kas Savaite
]
Stasseno bomba

Prezidento Eisenhowerio

padėtis būtų bile kur Ame
rikos didmiesčio parke, kil
tų didžiausias skandalas. 

Netektų stebėtis, jei dėlkonai, kiek galėdami, visaip patarėjas Harold Stassen 
varžo darbo unijas, kad jos|i epublikonuose sukėlė nau- nešvaros į * Vilnių
negalėtų dalyvauti politiko-! ją triukšmą. Jisai išėjo prieš )fisistatvtų ir “draugė” 
je, kad tik jos neremtų sau.Nixono nominavimą vice- *holei*a!
palankius kandidatus. Uni-;pr€Zidento vietai 
jos iš savo iždo sutaupų ne-!seno pareiškimas

Stas-
buv0 Mip Kilnu, dubu

šis

ir bomba senosios gvardijos
republikonams. Matote, Ni- New Mexico valstybės 
xon yra jų žmogos. 1952 m., šiaurinėj dalyj gyvena vie- 
Taftui pralošus nominaciją, na indėnų giminė, anglam 
jie buvo nuraminti Nixono žinoma kaip Jicorilla Apa- 
nominavimu. Dabar. Eisen- ches. 1918 metais tų indėnų 
hovvero sveikatai pašlijus, buvo likę vos šešetas šimte- 
liberališkesni republikonai lių.
nori atsikratyti Nixonu. Ko Savo laiku ta indėnų gi- 

pagandos kampanijoj su de-lgera, jam gali tekti Eisen-minė bu\o labai karinga ii 
mokratais prieš republiko-! howerio postas .. . nenorėjo pasiduoti balta-

gali vartoti nė vieno cento 
politinei propagandai, nors 
ir republikonams darbinin
kų balsai ir tos sutaupos ne
dvokia.

Pradžioje šių metų, vasa
rio 13 d., Nixonas pareiškė: 
“Aš nebijau, kad unijų va
dai aktingai dalyvaus pro-

Greit artinasi prezidento daug kalba ir dažnai nežino 
~ linkimu laikas. Tuoj ivyks ka kalba. Kai jis savo parei-

Vaka™ ™?,UnUpolitinį partijų konvenei/gas eina ir tyli, tai labai ge- 

jos, bus nominuoti kandida-; ras vyras, bei kai prabyla, 
tai. Bematant čia pat ir lap-i tai oponentai dažnai jam 

mėnuo. Rinksime į visa bata i burna gali sukis-* *- * »- v?*

ir kurioms Sueco kanalas yra svarbi susisiekimo prie
monė, i Egipto diktatoriaus žvgį žiūri kiek kitaip, nors
irgi nevienodai. Prancūzai, kurių kapitalai Sueco kanalą Į kričio 
iškasė, griežtai protestuoja prieš Egipto banditizmą ii 
sutiktų dalyvauti kariškoj Sueco kanalo okupacijoj 
jei Anglija ryžtųsi tą daryli. Anglija, kurios interesus!kandidatų 
Nasser “narsumas" skaudžiai užgauna (Anglijos laivai 
daugiausiai Sueco kanalu naudojasi ir per tą kanalą 
Anglija gauna jai būtinai reikalingą aliejui į padėti žiū-!ie^ Harriman, Estes Kefau- 
ri labai rimtai, bet kariško žygio prieš Nasser bandymą vei Adlai Stevenson. Bet 
pasipinigauti, dar neapsisprendė griebtis. Šalčiausiai i Kuome? tiek daug bara- 
Egipto diktatoriaus sauvališka ‘'nacionalizacija" žiūrį;81’ tal valgu demokratai 
Amerika, kanos atsisakymas finansuoti Astra,,' užtvan-'plaves 8aV° kand,datą 1 

kos statymą ir pastūmėjo Nasser’i i rizikingą “bizni".
Mat. Amerika prie Sueco kanalo kasimo nėra pridėjusi 
nė cento ir. palyginus, nedaug Amenkos laivų tesinau
doja Sueco kanalu. Ot. jeigu Panamos
bandytų "nacionalizuoti" Panamos kanalą 
kas kita ... 0 kas būtų. — galima lengv.

Ši pirmadieni Londone susitinka Angį 
zijos ir Amerikos atstovai susitarti, kokių priemonių im- ta. 

kad atpratinus Egipto diktatorių nuo

itūžusi; veidžiams atėjūnams”. Vis- 
republikonų partijos' nacio- dėlto, ir jie buvo priveisti

_________ ______ _______„alinio komiteto pirminin-pasiduoti. Netikęs baltųjų
turi daugiau, negu bet kadaikas Hali taip pat nepaten-šeimininkavimas indėnus 
turėjo savo gyvenime ir to-'kintas. Jis daręs viską, kad atgrasė nuo bet kokios pu- 
dėl jie neklausys savo vadų partijos konvencija praeitų mynžangos ir jie merdėjo, 
ir balsuos už republikonus”.1 be incidentu, kad būtų no-Bet neilgai trukus jų įezer- 

' Dėlto tenka tik nusijuok-! minuotas Nixon. Bet va-vacijat pnziūiėti buvo pas- 
ti. Niaonas nematė darbi.; Stasseno pareiškimas ardo ™
ninku per 4 metus, kaip jie jo planus .. . Chtet?1 rasta'asus
dirba fr gyvena. Tik prieš Gerai informuoti žurnali- suPrato’ W komandajnde-

nus, nes jų eiliniai nariai ir 
abelnai visi darbininkai dė
ka republikonams šiandien

Senoji gvardija

Amerikai prezidentą ir kon-jti. Republikonai jj labiau 
. gresą. Demokratai turi daugi mylėtų, jei jis mažiau ar 

ir dėlto jie per-į atsargiau kalbėtų, bet kur 
ginčijasi: jų partijoj'kas girdėjo, kad profesio- 

Ave- nalas politikierius tylėtų.
Nixonas propagandos už 

save neveda, nes iam

daug
siekia kandidatūros

prezidentus.. 
Republikonai

gyvena.
pat rinkimus jam . . „
darbininkų balsai. Kuomet vien savo vardu šitą bombą v inu*
Westinghouse korporacijos metė. Liberalai esą nutarę 4..T
darbininkai išbuvo kovos priešintis Nixono nominavi- Vyrai n moterys, atėjau 
lauke veik 6 mėnesius ir ve- mui. ne ^<*1, bet is-
dė žūtbūtinę kovą, tai Ni-’ Jei taip, republikonų kon- £irstl ^o jus noiite n pa e i 
xonas jų nematė. Dabar ir vencija gali būti labai triuk- ^urn> tuos pageidavimus 

vėl plieno darbininkai ko- sminga.
vos lauke, bet republikonų •
vyriausybė nė piršto nepri- Komunistų rojus Vilniuje 
deda, kad greičiau ginčąs

tO 11 i lzmn----U631U<»lgbU, X\Alp

pakvipo’štai spėja, kad Stassen ne "^.nepriversi pasitikėti sa- 
1 ' Ferns susikvietę indė

nus ir jiems pasakė:

otrz\uuuavv

tuos
įgyvendinti”.

Indėnų nuotaikos tuoj pa
sikeitė. Jie ėmė aiškinti, ko 
labiausia norėtų ir Ferris, 

birželio jiems padėjo,
16 d. rašo, kad vienas tėtu- šiaudien toji indėnų re-

Vilniaus “Tiesa’

nereikia, jis tik laikosi |siki- Roosevelto ar Trumano lai- ?
bęs i Eisenhovverio skverną kais. au

Plieno darbininkų vadai Vingį.

jo vaikai sumanę zervacija yra viena pavyz- 
Į Neries pakrantę, Į dingiausių. Savo geradario

, 'būdu jis gal galės pasiekti'reiį’7"“o štreiki aridėti"hG‘rB'' kT“! !’.ada'*‘garbei indėnai sudalė mili
ni „rezidento vietos. Bet > X? " « d->* <»* T»

ir gerai žino, kad tik tokiu

tuo žvilg
sniu laimingesni. Jie turi j karčiais reik ką nors pasa-)siekta kolektyvinė sutartis

jam savo
juo

kad jis dažnai nesvei- senhoįverį, kuris yra vienas 
vagišiavimo kuoja ir gali atsitikti taip, iš gabiausių militarinių stra- 

numeris”! kaip buvo su Rooseveltu— tegu visame pasaulyj, jis 
engs iškrėsti su žmonės balsavo už Roose- yra tiesiog genijus ir aš gi- 

Jei trys Vakarei valstybės net tokio veltą’ ° Prezidentu gavo liai esu Įsitikinęs, kad gali- 
Nassei ’io nebesusitartų sutvarkyti, tai kalbos apie “Va- Truman5L Todėl ir dabar me ir privalome pilnai pasi
karti vienybe" būtu

tis
dienos šviesoje. \ isi žino. kad jeigu jam šitas "num 
praeis, tai jis ir daugiau kiaulysčių nevengs iškrės
Maskvos laiminimu

Trumaną. Todėl ir
kyla daug abejonės, ar bal- tikėti jo sprendimais 

!suoti už EisenhovverĮ, kad .Automobilių pramonės
tik burnos aušinimas. Greit ir pasi 

rodys, kiek tos vienybės esama.
Arabu kraštu? 

mas. kuri
prieš užsienius, kad
senai pribrendusių reformų. Egipto kariška diktatf,,a r y’'' . ------- .T“*''

i * . , { . Ka oiktatuia mas bet kur pasiusti. Jis jau žmogaus, kurio sprendimas
>nU U° 1 Atokia, daugiau susini-‘antrą sykį apkeliavo pasaulį galėtų būti absoliutis ir virš-

• . • •! -a Yr *’• ĮJCtlII** OV 11 ’
lokanu^jvl džia^?mės‘ kad da’tuo reikšdami 

sireiKas ai losauias. vv a bar nera jOklu vartų ir tvo- kinguma 
shingtone nuolatos eina vi- ,.ų—eik, kur nori, skersai ir ♦
sokie tyrinėjimai, tai kodėl išilgai, šiukšlynai, akmenys Poznanė ir Pittsburfhas 
šito dalyko neištirti ir jeigu ir plvtos darė nuostabu re. ’
tai yra lokautas, tai darbi- gįni j<ajp pasakoje” Poznanė yra svarbus me-
ninkai turi gauti iš nedarbo " . fni(n- Viinilll :Qtn. talo industrijos centras Len-
apdraudos lėšų fondo pašai- gLietX £ kiJ°je’ Ktsbui-gh’as svar-

line

dabar apsėdo liguistas nacionaliz* 
iri Įvairūs kariški diktatoriai kui-sto ir nukreipia 
žsienius. kad nprpiV«tti .. _____ .

vėliau gautume prezidentų darbininkų unijos preziden- 
‘ R. M. Nixona. 1. •n-

nereikėtų imtis viduje reikalingų ir jaunas^

tas \Valther Reuther 
Nixonas geras žmogus, atsiliepė šitaip:

energingas, tinka- “Pasaulyje nėra

I tai

tokio

Pas-.Bet nieko nedaloma, tvora ir vartų; Ten “šiukšly-metalo industrijos cen-
lzni nn/livrvo A.-1 _ *• * v A  * ■ — - - ■> darbininkai nedirba, o Ni 

xonas katutes ploja fabri
kantams. i

Korporacijų m ii žiniški "art™' "fašitu'’h- tw- nio kasnio duonos. Vietojpelnai iš dangaus nekrinta, ^“ ^'^0 •teX:du«*!oa 1’"^kr.1-

nai, akmenys ir plytos daro 
nuostabų (šlykštų) reginį4...

tras Amerikoje. Poznanės 
darbininkai buvo paskelbę

Krikščionių dangus turi streikų, reikalaudami didės-

pinusi •eilinio ' žmogaus reikalais, bet ta dvasia Egip
te išgalavo ir paviršiun išplaukė rėksningas nacionaliz 

vadas Nasser vaidina “dideli vyną”. Tasmas. kurio 
‘‘didumas" pasirodys
m 'vėb^'1' Vi?kT ”°d<’- k8d J'fa UŽsi'7s 11 kiek anksčiau 

'eliau nusisuks savo sprandą Aswan užtvankos
nepamatęs. Gaila botų, nes Ui da. jaunas 
geneiolo laipsnio dar nėra sau suteikęs.

ir kaipo vice-prezidentas gamtiškas. Pagal katalikų 
tam labai tinkamas. Bet tik tikybą tik popiežius neklai- 
jau ne prezidentu būti. Su dingas, bet visas pasaulis,v vi a . 1 as 11V UUL1. CU

dabar, kada i-eikės Sueco kanala Juo bėda tame, kad jis per- išskyrus katalikus, tam neti-
• i • i • _ i________________________ _ ___  L’l

jie būna išspaust._.s darbi- sjs pet).as Q ho|kcvjk „ykomis. Pradžioj šūkauta, 
mukų prakaito. Tik paly-,. be jr valtųl_tik kad sukilimą iššaukę impe-
ginkime korporacijų pelnus įiukM ai, ne vis. nai,stų agentai ir “reakcr-

nai'himnkn nyriarhiai«' . e

vyras ir
net
net

ki. Eisenhoweris menkas
• Mūsų laikraštis „.agitavo ir juo babiau prastas

neagituoja žmones grįžti i Lie- “enijus, kuomet jis skau 
tuvą. Kurie nori. tegu grįžta, džiai suklupo tokiu Svarbiu 

šalies gyni-

A p z v a I g a
KVAILIAI ar MELAGIAI?

‘Laisvė Nr. 145 duoda 
tokią Amerikos komunistų 
vado Mm. Z. Fosterio iš
trauką iš straipsnio “Dai
ly M orker’yje":

"Kaip visi komunistai, taip ir 
«'»s, buvau labai giliai sukrėstas 
atidengimu, iškeliančiu Stalino 
brutaliskus ir net kriminališkus 
ekscesu', ir aš stojau už tai. 
kad lie ekscesai būtu pilnai vie
šumon iškelti ir kad apie juos 
būtų pateiktas pilnas išaiškini
mas“.

Taip rašo ne eilinis ko
munistas, bet pats vadas. 
Visas pasaulis žinojo ir kas
dien rašė apie Stalino žiau
rumą ir kriminalus, o Foste-

ris ir kiti komunistai 
tas baisenybes tesužinojo 
tik iš Chruščiovo kalbo 
kurią Amerikos
departamentas paskelbė! Iatgal j Lietuvą 

Kas šitaip gali kalbėti?
Juk Chruščiovas nieko

jei gali sugrįžti, kurie nenori, klausimu, kaip 
lai gyvena ten, kur gyvena. mo reikalas.

“Mes žinome, jog pažangūs “Kovo 29 d. 1950 m., ma- 
•žmonės yra labai reikalingi ten, žiau negu trys mėnesiai 
kur jie gyvena—nežiūrint ar prieš komunistų puolimą

, jie gyvena Pietų Amerikoie ar Korėjoj, generolas Eisen- 
•ži„f „,SiaurSs Amerikoje. Gi tie. kurie howeJ. sakė kongre8ui; M 

• pažangiuosius spiaudo smala, esu i|iaj j^į j,.i
kalbos,iį^p nedirba ėia gyvendami, ge- "V ?*"al ls,tl*'n«a » #•

valstybės ro jie nedirbtu, iei ir sugrjžtu ^almes Ju,ma kad 16
‘ bilionų dolenų pilnai pa

kaks šalies gynimo reika- 
Vadinasi, gerai ir čia gy- Jui ir vos iki kelių mėnesių, 

, iš venti, kurie nenori važiuoti kai komunistai Įsiveržė į
esmes nepasake, kas nebūtų Į Lietuvą. Gal “Laisvė” ka- Korėją, kongresas buvo pri
buvę žinoma apie Stalino da nora paaiškins, kodėl vei-stas skirti 60 bilionų " 
biaurius dai-bus. Jų galėjo Maskva ne tik ragina, bet lerių apsigynimui—keti; 
nematyti ir nežinoti tik tie, ir gaudyte gaudo visus, kas sykius daugiau, negu 
kūne nieko nepajėgė ar ne-;tik yra kilęs iš anapus gele- ‘genijus’ numatė ir reik
norėjo žinoti ir matyti. Tai- žinės uždangos, 
gi, tik kvailiai ir visiški Ma- Gal “Laisvės”
<kvos Stalino pakalikai.

JAU GERAI IR ČIA?

“Laisvė” Nr. 141 rašv

reikala
vo. 6 mūsų kariai, pasiųsti 

redaktorių Korejon, pradžioje neturė-

su darbininkų uždarbiais! 
Abelnai visų korporacijų 
pelnai peniai pakilo 28 ‘ , 
o industrijos darbininkų al
gos pakilo tik 6/* !

Jonės and Laughlin plie
no korporacijos pelnas pa
kilo 100 G , arba dvigubai 
padidėjo, o darbininkų už
darbiai pakilo tik 14G.

General Motoi-s korpora
cijos pelnas paaugo trigu
bai, kiekvienas akcininkas 
vietoj vieno gavo tris šėlus, 
o darbininkų uždarbiai pa
kilo tik 10%.

General Tire and Rubber 
korporacijos pelnas pakilo 
116%, o darbininkų uždar
biai tik 11%.

Monsanto Chemical kor
poracijos pelnas pakilo

G, o darbininkų uždar
biai tik 6%.

Taigi, abelnai darbininkų 
algos pakilo tik ^%, o pra-

šviesios galvos paaiškins, jo ligvaliai karo reikmenų gyvenimo kainos iškilo net 
kodėl ji tiek yra keikusi ir ir dėlto daug jaunuolių žu-'38%, tai kur čia tas milži- 
niekinusi pabėgėlius iš Lie- vo, daug pakliuvo Į komuni-* niškas darbininkų laimėji- 

šyda- tuvos, kurie nenorėjo grįžti stų nelaisvę ir visas Korė-,mas? Prieš 4 metus, kai rė
mą apie tuos, kurie grįžta į “draugo, tėvo ir mokyto- jos reikalas ligi šiai dienai pubHkonai prašė už juos 
Lietuvon, sako: jo” Stalino skerdyklą? dar dvokia”. I (Nukelta į 7-ą psl.)

nis pogrindis”. O dabar 
j pats Lenkijos komunistų

‘Kanalizacija’ Vingio parke Pariijos sekretorius Ochab 
pareiškė, kad dėl Poznanės 

Feljetono autorius “Tie-įvykių yra kalta ir partija 
soje” dar sako: i ir “beširdė biurokratija”.

“Netrukus stovėjome ant | Esą, sunkus gyvenimas dar-
aukšto Neries krano .. . Bet 
sunku buvo čia kvėpuoti.
Kažkokia smaivė taip lindo 
į nosį, jog galva svai 
go. -O Tuzikas net čiaudėti 
pradėjo . . . Kanalizacija 
Vingio parko paviršiuje?!
—nusteba Tėtukas . . . jug 
galima buvo vamzdžiais 
nuleisti kanalizaciją, ar ne 
taip?—sušukau aš. Ir smar
vės nebūtų ir krantas su me
džiais išliktų!

“Visi tylėjo. Tik meške
riotojas prasitarė, girdi, vai 
kas ir tas žino, kaip geriau 
padalyti . . . Kažkas paša 
kė, kad sanitarinė inspek 
cija neturi dujokaukių ir bi 
jo čia apsilankyti”.

šitokia nešvara sostinės 
parke; sostinės, kur šian 
dien šeimininkauja neva 
darbininkų klasės išlaisvin
tojai komunistai. Jei tokia

kas.

bininkus privertė skelbti 
streiką.

Ne taip buvo Amerikoje. 
Visą mėnesį plieno darbi
ninkai išbuvo kovos lauke 
ir į juos nebuvo paleista nė 
viena kulka. Plieno kompa
nijų ir unijos atstovai vedė 
derybas ir galų gale susita
rė dėl naujo kontrakto.

Šitie faktai kalba patys 
už save. Komunistų “roju
je” darbininkai yravalsty- 
bės vergai; demokratinėj 
Amerikoj jie yra pilnatei
siai krašto piliečiai.

Todėl nestebėtina, kad 
mūsų Piiteeikos ir Andruliai 
nepasiduoda deportuojami 
į komunistų rojų .. .

St.

Parodyk, ką ta skaitai, 
ai pasakysią, kas ta tai.

Albanų

v
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Worcesterio naujienos NEW YORK, N. Y.

Atvyko naujakurių
Liepos 23 d. i New Yor- 

tų bendrovių keletu tuk- j® Europos atvyko dar
w . o , „ . stančių darbininku. J u tar- naujakuriai. Jų tar-
Worcester Sanday Tele- 

graph liepos 15 d. numerio 
iliustruotame priede išspau-j

Gražiai paminėjo 
dvi lietuvaites

Johnson Steel & Wire ir ki-

stančių darbininkų. Jų , .. .
Tele-— — a nema£aj jr lietuvių, i lje yfa sle Lietuvoje gunę:, 

_____________ iHeinrich Butzkat (vyksta į

sdino kultūrinio skyriaus re-į PITTSBURGH, PA.
daktoriaus W. Merkei neti ---------
2 puslapių straipsni—Two i Visi į Lietuvių dienų
pretty artists. Jame aru ašy- Pittsburgho Lietuivių die
tos Mirga Jasutytė ir Ma-įna jau čia pat. Jos organi- 
rija Pipiraitė.. Straipsnyje j zatoi jai kviečia visus lietu- 
stambiomis raidėmis pa^y-jvius ir jų organizacijas joje 
mėta, kad jos yra pabėgę-į dalyVauti. Ji įvyks šį sekma- 
lės iš Lietuvos, kad jos yra I dienį, rugpiučio 5 d. gražia- 
klasinės aukštesnisios mo-Įme \yest yiew parke, kurį 
kyklos mokinės ir kad jų j lengvai pasiekti galima au- 
piešiniai susilaukė palan-j tomobiliais, strytkariais ir 
kaus vietos meno sluoksnių! autobusais.
Įvertinimo. Be to Įdėtos jų į visi a(Vykę galės grožė- 
fotogiafijos, po _ jų pieši-,tjs žavinga gamta, žaidimo 
mu, teigiamai Įvertinta į aikštėmis, dailės paroda, 
Simo technika ir sugebėji- kurj §jemet į)US pirmą kar-
mai. Straipsnio autoriaus tą.

KAS SKAITO, RASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Denver, Colo.), Kęstutis 
Valavičius, Andrejus Wo», 
vverius ir Povilas Kasirskis 
(visi Į Chicagą, III.), Ona! 
Maujara (i E. St. Louis, [ 
III.), Jutta Fester (i Skokie, 
111.).

Zigmas Pečiulionis su 
žmona (i Baltimore), Pra
nas Kerbedis (i So. Bosto
ną),

Pranas Mar cinkevičius 
(i Detroitą), Adolf Friedke 
su žmona ir 2 vaikais (i Al- 
bany, N. Y.), Stasys Baldi- 
kas (i Geneva, N. Y.), Al-

MAŽŲ TfiVŲ MAŽIUKAS

Joseph Milano tėra 4 pėdu ir 7 coliu augšėio o jo žmo
na 3 pėdų ir 7 colių, bet tų nykštukų 3 savaičių dukre
lė jau sveria 5 svarus ir 2 uncijas. Tėvai tikisi, kati ji 
užaugs normališko ūgio.

Dar apie SLA seimą
drau-
knrie
SLA

Buvęs anądien Detroite džiai padėkojo savo 
SLA seimas praėjo nepa- gėms ir draugams, 
prastai sklandžiai. Tokios padėjo joms laimėti 
geros nuotaikos aš dar ne- rinkimus. Kalbėjo taipgi 
buvau matęs nei viename dr. Grigaitis, Dalgis, Audė- 
seimų, kuriuose man teko nas, Indrelienė, Michelso- 
(ialvvauti. nienė ir kt. Michelsonas pa-

Tiesa, pašaliais buvo vi- darė išvadą, kad pasaulio 
sūkių gandų. Girdėjosi plet- ateitis priklauso socialde- 
ku. kad bus daroma pastan- mokratijai ir kad segantis 
gų rinkti SLA prezidentu SLA prezidentas turės būti 
adv. Laukaiti, nes visuoti- Povilas Dargi
niuose rinkimuose išrinkta- Delegatas
sis adv. Kalinauskas dėl Ii---------------------------- .
gos negalėjo seiman atvyk IEŠKOMI ASMENYS 

Elze VVausrhkies. gim- lS?o

nuomone, abi minėtos lie
tuvaitės yra talentingos ir dės 4:30 vai. p. p. Jai vado-^an^a Plėnis su sūnumi (i 
gabios ii ateityje, jei rimtai vauja žymus sportininkas-Newpors. R. I.), 
dirbs šitoj srity, taps z.v- )ietuvis Staley Straiter įGedk-ks su žmon

Sporto programa prasi-

fred Freiman su žmona ir tėvą, pamotę ir sūnų'Rober-apskr Ieško Feliksas Mikoliū- 
dukterimi (Į New Yorką), tą, dukterį Ablin ir seserį nas is Sibiro.
Andreas Steinik su žmona Tessie Lasher,
ir 5 vaikais (į Dilley, Tex.), N. Y.

Heinrich 
žmona ir 5 vai-

FRACKVILLE, PA

mios dailininkės.
Plačiai aprašyta ir jų šei

mų praeitis.
Silpnėja bolševikiška* 
susivienijimas

Oficialioji programa pra
sidės 6:30 vai. Ji bus pradė
ta pirm. adv. Edvardo 
Schultz žodžiu. Programai i 
vadovaus Vytautas Jucevi-

įkais (į Bremerton, Wash.). Dar apie A. Domalakienės liūnas iš Sibin

AKRON, OHIO

Mirė S. Sasnauskas

įnirtį

“Keleivio” liepos 
Nr. mirusiai

Čia įvyko Lietuvių darbi- čius. 
ninku susivienijimo 12-sis Girdėsime vyčių ir Home-

ti. Bet nedalyvavo seime nė
adv. Laukaitis, todėl buvo Lietuvoje;Vincas Viselga; Juo- 
aišku, kad tie pletkai buvo zas Tvardauskas; B r. Gladaus- 
r.erimtu žmonių plepalai. kas’ £> venes Dillingeno stovy k- 

Ritas gandas buvo toks, raitjs gjm „„ m k„Vi> - „ 
kad tautininkai . bandysią Raugalen, Tauragės apsk., ir jo 
diskvalifikuoti išrinktąją iž- įmena, gim. Megies ar Margies; 

Flushing Valė Mikoliūnaitė, duktė An- dininkę p. Gugienę, O jos Mikas Landžius ar Liūdžius,
’ tano, kilusi iš Joniškėlio vaisė., vieton Statysią p. Trečioką, gim. 1915 m. Tauragės apskr. 

Biržų apskr. Ieško Feliksas Mi- kuris rinkimuose gavo ma- Kazys Gečas. gim. Raštuos.
žiau balsų. Buvo aiškinama, Kretingos apskr., 1946 m. gy- 
kad ieigu “Tėvynė” būtu venęs Neudorf., Bavarijoje; 
paskelbus, kad adv. Verba- Vladas Dalubeckas. gini. 1912 
lis nekandidatuoja i SLA iž- m' baseinuose; Antanas Palu- 
aininkus, tai jo balsus būtų gim' nh Ta::r‘^-
gavęs p. Tieciokas ir jis bu- . .. ...
tą išrinktas iždininku. Bet ir Richardas.
pas ii odė, kad ii Čia bu\o Albinas Juškus, gim 1899 m.

žmona Pranė. gini. 
vaikai: Birutė, gim.

koliūnas iš Sibiro.
Mečys Urbanavičius, kilęs iš

Rokiškio. Ieško Feliksas Miko-

Jonas. Petras ir Karolis Titas. 
Ieško Feliksas Mikoliūnas iš 

... Sibiro.
Anastazijai Jurgis Kazlauskas. Ieško Lasė

11 d.

, Radzevičiūtei - Domalakie- Kazlauskienė iš Lietuvos.
Birželio 15 d. mirė ilga- nei paskirtose eilutėse isi- Patys ieškomieji ana kiti ka 

mėtis “Keleivio” skaityto- briovė klaida. Ten parašyta,

ir čia
paprasti pletkai. . Joniškyje,

Kai seimas vienbalsiai 1899 m. ir
aisiiiepFi .^iuo at!- patvirtino p. Gugienę nau- 1925 m.. Bernardas, gim. 1927 

nd St-. 'SLA iždininke, tai buvęs 111 • ir Vytautas, gim. įn.'.o m.
linkimuose jos oponentas p. Jon<ien^-Lukosiūte. gim.
Trečiukai nu tiktai 1908 m- Tauragėje. Kaži.. -Imi-

— j - ciaus žmona; Stasvs Atkocaitis.priėjęs padavė 19u m ln;|an(1..io 8 (. 
,, . . .’al >r Pasveikino. Ši- Kapljllo9e, Rasfinill apsk.; Ka.
Vajola Liepos g (1. Florencijoje las jo žestas dar daugiau dolfas Domas, ,,im; t88(; ir 

(Italijoj) mirė vienas di-pakėlė seime vieningumo sūnus Heinz. gim. 4931 m.; 
džiųjų šio meto italu rašyto- dvasią. , Jonas Puškorius. jo 4 sūnūs ir
jų Giovani Papini, sulaukęs Buvo šiek tiek diskusijų 2 dukros; Anastazija I’auiiks.
75 metu amžiaus. Be kitų svai-stant pakeistos konsti- gim. 1929 m.   se.
knygų jis yra parašęs ir tucijos projektą ir kuopų Tauragės apskr.

sulaukęs “Velnią”, šitoj knygoj Pa- įnešimus. Bet diskusijos bu-1 M,ra Ketz.lach ar Katkr. gnu.
V1 , . . ...    , - pareiškė' isitfkinimą, vo rimtos ir ramios. j 1940 m. rugsėjo 6 d. Siaubuose;
Klubas parūpino grabnesius-žų ūkį geroje vietoje išnuo- kad ir pradaras nėra amži- Prie geros nuotaikos
ir papuose karstą gražiomis mavo skautams už $1.00 nas, kad mielaširdingiausias tvarkos labai daug prisidė-
gelemis. !50-čiai metu. Kalbama, kad Dievas galu gale atleis vi- j<> gabus seimo pirmininkas nat gim ]91(. m b.,|a„tlžio 4

įr pia- Povilas Dargis. Jo greitos Jur’barke. žmona Augustė

nors žinantieji apie įc-kor/ua.
jungtinį J38 Stasys Sasnauskas, 65 kad be kitų artimųjų velio- sius. prast m 

Žinios” apie jį rašo: chorą, kuriam vadovauja amžiaus, kilęs ir Ra- nė paliko 3 sūnus ir 2 dūk- resu: BALI-as, ’o> (.ra
“Liepos 9-11 dienomis muz- Kazys Bazis. įmygalos. Velionis į Ameri-teris, o turėjo būti 2 sūnus Brūkly" ii, N.Y.

seimas. ‘Worcesterio L. stead

WorceSiery įvyko 1_ 1X__ •uoisevt-

parapijos 
kuri

VoiKaz, l-,i« bi.,K r™TL;ką atvyko 1909 metais, pir- (adv. John Domalakes ir --------------------------
Misius, kongresmonai J. G.;™a ®"Leno Brighton, Mass., dr. E. Domalakes) ir 3 dūk- PANAIKINS PRAGARĄ 
Fulton irE. J. Holland, ku-į^, 1918 Persikele. į teris (Alberta Domalakaitę, ---------kinio LDS seimas, kuriame

SjpĮi“

organizacija smalkiais zmg-. p0 jų matysime mažiukus;dirbo Goodyear bendrovėj, ___
smais silpnėja. Vien nuo berniukus ir mergaites, ku-j priklausė SLA 198 kuopai,; 
praeito seimo susilikvidavo , ie atjiks įdomią programą. į Lietuvių piliečiu klubui ir!
11 kuopų, o narių skaičius jiems vadovauja vargoni-:kelioms svetimtaučiu drau-! 
sumažėjo daugiau kaip oOO, ninkė EnZabeth S t r a i t- į gijoms. ‘ j
iš kurių puse mirė, o kiti pa- e,. Tautinius šokius pašoksi Susivienijimo kuopa

stavo, bet

Paeella ii

MIAMI, FLA.

tys išstojo. Delegatus neat- £$etty A. Navickienės vado- 
siuntė nė pusė kuopų. Šuva- vaujama Jaunųjų lietuvių 
žiavime nusiskųsta, kad tautinių šokių grupė, šo
kuotose nėra kam dirbti, kiams gros Frank Tautkaus 
naujų narių beveik neįsira- orkestras. Programoj daly- 
šo, jaunimas vengia rašy- vauja ir Pupų v ju_
tis ir kad daug kuopų eina
prie likvidacijos.”

Gražus pavyzdys
Pranas Rokas,

_ iri70 metų amžiaus, savo gra- pjnjČlllC! — 1 • • • x ___

Birželio 18 d.
palaidotas šv. Kazimiero

į 50-čiai metų.
velionis jis panašiai žada padaryti siems nusidėjėliams

išvyksta J. Bertašius
Šiomis dienomis Jonas 

Bertašius su žmona išsikelia

ir
A P riede, 
Ragainės

irau savo vaistine. garą panaikins. orientacijos ir gero takto vaikai; Eldigard ir
“Lietuvos Aidai” sustojo I'oriežios šitą Papini nuo- dėka seimo posėdžiai ėjo1 gim- Strazdų kaime.

A. Skudžinskienės vado-J mono paskelbė erezija ir kaip sviestu patepti. iapskr.
kapinėse. Jis paliko liūdin- 

cevičius, kuris savo kuple- čią žmoną Salomėją ir duk
terį Oną. Velionies sūnsu,
chemijos inžinierius, 
prieš porą metų.

Lai būna tau, Stasy, len
gva ilsėtis šios šalies žeme
lėj. ,

V. J. Neverauskas

CLEVELAND, OHIO

tais, akordionu pritarda
mas, tikrai visus prajuo
kins. ,

Bus renkama gražiausius 
tautinius įūbus dėvinti Be

gyvent1 į Chicagą, pa> zen- luv- kurj gaug brangių do-
t -• vanų. Pageidaujama, kad
J. BertaMUs >ia nau.iąs tokiais rūbais pasipuošusiu 

ate.vis, bet Woreestery jis d jau dalvvautų. j 
buvo visomis keturiomis su- . .. !
spėjęs ikibti i visuomenini Dienos proga leidžiama 
darbą, todėl ir pažangioji Lietuvių dienos programa, 
vietos visuomenė. įo -nete- Pelnas skiriamas Vakari- 
kusi, pajus didelę spragą. >ės Pennsylvanijos jungti

nių organizacijų komitetui. 
Jauč:a plieno streiką Rugpiučio 5 d. visi į Lie-

Plieno darbininkų strei- tuvių dieną gražiame West 
kas palietė ir čia esančių View parke.
American Steel & Wire,; Fr. Žilionis

♦

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Joe kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
<36 E. Broadvray So. Boeton 17, Mate.

vaujamas “Lietuvos Aidų” j0 knyga pateko į katali- šiame seime buvo aiški. Basė Lapinski. gyvenanti 
Petras Janulaitis 

Jonas Aušra, Jur
gio sūnūs, gim. Degučiuose, Z. 
Naumiesčio vaisė., gyvenantis 
JAV.

Liudvikas Ulenderis iš Barti- 
31 I’iniškiu, Tauragės apsk.; Augus- 

nuernr delegatams pavai-;las Bertulis. Kristuj, sūnūs, 
sinti. Buvo labai gerų valgių^gim. Tauragės apsk.; Bronius 
ir gėrimu kiek tik kas nore-1 Jucius: Zibolikauskienė (ar Ci-

mire radijo pusvalandis vasarą kams uždraustųjų knygų są- pažangiųjų dauguma. j Chicagoje (?)
“atostogauja” ir p r adės; rašą.-Prieš mirtį Papini susi-. Seimui einant prie pabai-VeHuono
vėl veikti’ rudeniui atėjus, taikęs su bažnyčia. g°s, vieną vakarą Detroito

Papini kr.ye.ų yra išverstų socialdemokratų kuopa su- 
ir i lietuviu kalbą. Su juo ruošė šaunų banketą social-i 

demokratams ir ju arti-'

Lankėsi J. Dugan

Senas “Keleivio” skaity
tojas Joseph Dugan, kuris 
gyvena Kalifornijoj, ato
stogų proga buvo atvykęs 
į Clevelandą ir čia aplankė 
savo gimines ir bičiulius.

“Kel.” Skaitytojas

WATERBURY, CONN.

BALFAS IEŠKO
BALFo centras yra prašomas draugavo ir mus-1 

paieškoti Amerikoj šių asmenų: Jurgis Balt)usa lis.
Emilija Aperavičiūtė, duktė -----------------------

V’inco. kilusi iš Kauno. Ieško 
Elena Aperavičiūė iš Lietuvos.
Ignas lopšys, sūnus Miko. kilęs 
iš Kukų km.. Žeimelio vaisė..
Šiaulių apskr. Ieško Ona Mickū- 
nienė iš Lietuvos.

Ignas Pranutis. kilęs iš Kau
no. Ieško Ona Mickūnienė iš 
Lietuvos

Juozas Mikoliūnas.

juo 
dainių.'

CHICAGO, ILL. jo, ir viskas dovanai, be jo- bolikauskienė). p<»
M’ - V R L- i atlygini™0- Dalyvavo nanti Frankfure.

irę . . y p evicien„ svečių, kurių tarpe! Gvidonas šimkevičuis. gim.
Kast uncija Dobiliutč • matėsi Gugiai, Mikužiūtė, 1921 m. Zarasu apsk. Smalvų 

Rvpkevičienė, sena "Kelei- abudu Dargiai iš Pittsbur- Rapolas Jočys, dirbęs Ke- 
vio” skaitvtoja, mirė liepos.„ho Ona Indrelienė iš Ka- lil1 vaW-vb°Je Tauragėje; Petras 
23 ,1. ir liepos 28 ,1. palaido- na(los. Audėnas iš ' New Rozalija Tana^uskai. 
ta Tautinėse kapinėse. -Ii Yorko. n r'“:—Ieškomieji aiha apie juos zt-

karo gyvo

juozas MiKotmnas. sūnus , ...... -i- „ i ........... ’ :* 5’1 nantieji prašomi susisiekti su
Antano, kilęs iš Meškalaukio J™?’0 ts \asihaucisklU!Cagos abudu Michelsonai 1S pLB Vokietijos krašto val.ivba
km.. Joniškėlio vaisė- KirA„ Kaimo I lutiskių paiapijos, Bostono ir daug kitu. «;»« i u/<>»«.

Lietuvis laimėjo

Connecticut universiteto 
studentas Alvydas Antanas 
Kudirka yra vienas iš 10 
laimingųjų, kurie laimėjo 
“American Society of Tool 
Engineers” stipendiją. Ku
dirka mechanikos inžinie
rių klasėje yra piimasis. Ga
vęs “mastei” laijisnį, jis nu
mato dirbti gamybos įran
kių projektavimo seityje. 
Kudirkos tėvai gyvena 69 
So. Leonard St.
Nuskendo A. Endrekis

Belleview ežere rastas 
nuskendęs Anthony Endre
kis, gyvenęs 20 Bank St. 
Velionis yra gimęs Worces- 
tery 1905 metais, paliko

km.. Joniškėlio vaisė-.. Biržų 1 bostono ir daug kitų. šiuo adresu; Litauisches Zenl-
epskr. Ieško Feliksas Mikoliū-yManaP1l^,es aPs- i Išrinktoji SLA iždininkė tralkomitee (I7a) VVeinheim
nas iš Sibiro. Velionės vyras Antanas Nora Gugienė ir iždo glo-a. d- Bergstr. Postfach 233, Ger-

Filomena Mikoliūnaitė, dūk- yra ilgametis l niversal Sa-'bėja E. Mikužiūtė nuošir-many.
........... ......... ... ’ & Ix>an Assn. direk- —--------------------------------------

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
tė Antano, kilusi iš Meškalau- Vltlgs 
kio km., Joniškėlio vaisė.. Biržų torius.

Siunčiam Maistu Lietuvon su Garantijat
Mūsų vaistinė yra įgaliota priimti užsakymus dėl maisto pa

kirtų siuntimo į Lietuva ir į visų Rusiją su Amerikoje apmokėtu 
ii anksto muitu ir su garantija, kad pakirtas bus pristatytas 
tam. kam jis siunčiamas. Pakietai yra gatavi.

Pakietas Nr. 1. Kaina $26.00. Jame yra 1 sv. l»ekono, l’£ sv. 
jautienos. 1 sv. taukų, 3 kenai pieno, 5 sv. miltų. 2 sv. ružiti. 
3 sv. cukraus ir sv. šokolado.

Pakietas Nr. 2. Kaina $32.00. Jame yra 2 sv. kumpio, 2 sv. 
jautienos, 2 sv. bekono, 2 sv. taukų. 3 kenukai sardinių. 5 sv. 
miltų. 2 sv. cukraus ir% sv. kakao.

Viskas gerai supakuota. Tik atsiųskite čekį ir nurodykite, 
kokį pakietų norit siųsti, o taip pat aiškiai parašykit gavėjo 
adresų- Muitai į išminėtas kainas jrokuoti. Rašykit:
IDEAL PHARMACY 29 KELLY W0R( ESTER. MASS.

Vytautas Skrinska, Savininkas

►►►►►
f►le

Remkite Muderniiką Lietuviiką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mas*.

Per mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu mui
tu į Lietuvą ir į visus U- S. S. R kraštus. Mes užlaikome 
visus vaistus, kurie yra reikalaujami Lietuvoje, kap Rimi- 

fon. streptomycin. validolo ir nuo reumato 
ampulių. Per mūsų vaistinę vaistai pasie
kia Lietuvą j 10 dienų, o j Sibirą ima 22 
dienas oro paštu. Visi siuntėjai per mu 
mis gauna garantiją iš rusų valdžios. 
Rašykit mums sveikatos reikalais. 
VYTAVTAS SKRINSKA

Ideal Pharmscy vaistinės savininkas
ir Notary Public ................

■iiist tti* aaa^^^aiiimaaas
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Červenės išvengęs

(Prof. Ig. Končiui 70 metų)

DABAR BLOGAI

•• • .-i

Vokiečiu karas su Sovie- koplytėles, ir visą tą medžią- 
tais prasidėjo. Traukėsi gą paskelbęs S leidiniuose, 
raudonoji kariuomenė, dar Palangos kraštą pažinęs, jis 
geeičiau bėgo čekistai, kar- kr tu su V. Ruokiu parašė 
tu su savim vilkdami politi- didoką knygą — “Palangos 
nius kalinius. Daug jų jie kraštas”.
jau spėjo nugabenti net iki Nesėdėjo vietoje I. K. ir 
Minsko. kitur būdamas. Jis kartu su

Vokiečiai vis labiau spau- Kolupaila ir Avižoniu para
de, čekistai matė, kad nebe- šė “20 kelionių Kauno pa-i I' 
suspės išsivesti net tų, ku- dangėj”. I
riuos jau buvo iki čia atsi- I. K. ne tik daug keliavo,! > 
varę, ir nutarė su jais “pa- keliaudamas stebėjo, bet ir 
baigti”. rinko viską, kas lietė mūsų'

Kelios dešimtys kilometrų krašto praeiti ir tas liekanas i 
už Minsko, prie Červenės tempė į muziejus. Jis daug 
vietovės čekistai paleido šū- yra talkininkavęs Įvairiems 
vius Į varomas kalinių kolo- muziejams, jis yra vienas 
nas ir kaip kiškius juos iš- oro muziejaus (koki turi 
šaudė. Jų tarpe ten buvo ir švedai Stockholme) suma- 
bene 70 lietuvių. Vienas ki- nytojų. Jis pagalios paruošė 
tas tarp lavonų išliko gyvas, ir programą tai senovės me- 

Ten patekti turėjo ir prof. džiagai rinkti.
Ignas Končius, nes ir jis Savo kraštą I. K. tyrė ne! visur yra, bet kandiklį pasi-

Dominikoaų r e s p ublikos 
diplomatas Porfirio Rubi- 
rosa yra žinomas savo 
meiliškomis i š d- algomis. 
Dabar jį ištiko nelaimė, 
susižeidė nugarkaulį ir tu
ri nešioti tam tikrą juostą 
sprandui palaikyti-

PETRAS BŪTĖNAS

Rytu galindai
Tęsinys

Kolpenka Ostro (rus. Oster; Sožies kair. įt., o 
Ostras yra Dniepro kair. įt.) kair. įtakas (K. Būga T Z 
II 1924 m. 114). Kol-p-e n-k-a, kur svarbiausia yra 
šaknis K o 1 - p - ir kurią randame lenk. K o 1 p i e n i c a 
bžk. prie upelės, į šiaurę nuo Baranovičių mst., taigi 
lietuvių tolimuose pietryčiuose. Lietuvoje yra šaknies 
K ui-p- vietovardžių: Kulpė Lietuvos Žiemgalos 
upė, Mūšos augštupio deš. - p. įtakas ryčiau Šiaulių aps. 
Meškuičių mstl., kurios apylinkėje apie Šiaulių miestą 
bus buvęs Alnpekės Rimuotojoje kronikoje (Reimchro- 
nik 1897-1907 eilutės; K. Būga Liet. k. žod. CXXXIX 
psl.) vadinamasis Soule, taigi Šiaulių mūšis 1236. IX. 
22: tada iš Latvijos vok. Livonijos ordinas buvo suren
gęs pirmąjį kryžiaus žygi į Lietuvą, ir jo kariuomenė 
lietuvių buvo ten sumušta ir žuvo pats ordino magistras 
(įprastinai rašau) Folkevinas ir daug jo riterių,—taigi, 
nuo to svarbaus mūšio šiemet rugsėjo 22 d. sukaks 720 
metų: Kulpės apylinkėje yra ir Kryžių, arba Jurgaičių, 
kalnas ir daug senienų žemėje; K u 1 p i a i k. Šiaulių 
aps. Joniškio vis. Iš LAV dar suminėtini gal asmenvar- 
dinės šaknies K u 1 - b - vienos apylinkės, taigi Panevėžio 
aps. Miežiškių vis. vietovardžiai: K u 1 b a g a 1 i s, Kul- 
-b-a-*-gal-is (priegaidė šakninė tvirtapradė, kaip ir Kul
pės upės) k., d v. ir vsd. ir Kul b iai (t. p. priegaidė)

Ko

bolševikų buvo kalinamas ir iš pareigos, ne dėl duonos; dubti" retas tesugeba. I. K. 
iš Kauno kalėjimo varomas kąsnio ar pinigo, bet iš mei-! jaįs duoną peinė 
į Sovietijos gilumą bet jo lės, pamėgimo. Jis išsimoks-' Pasi,lauk paskutiniojo J“
Kolonos čekistą., bųodam.lmęs krtoj srity, jus juk fiz..'kal0 me(u . Vak , K. K r i aun-žr. K.unka upė. 
patekt, vokiečiams, gie.c.auikas, negyvos,os gamtos re.s- vėl ėmė drožmėti jauĮ 
išsibėgtojo ir tuo budu to kimų mokslo žinovas buvęs p vipn kandiklius ir Jne'

tėve-kos nolitikieriams „^i ko,<?V "«?“"?* PI i r"0 tet0 .flz,kosivien duonai. Dabar jis droži-
teve- ?° poiitikienams, mikų tos keliones galo. Liko gy-i profesorius. I. K. ir šitoj sn-. . norAdaraas tėvvnės il-

taip išsižiojai? šventa Lietuva nebus įslai- vas prof. i Končius. Jisjty stengėsi savi žinias ne tik! . į. . ... "___ ____
Norisi nusispiauti. švinta. Gerai pavaisinti tie>dabaV juokdamasis ir sakoj žodžiu, bet ir raštu skleisti?™6r Pamirs l>

—Sveikas gyvas, 
i 9

—Nespiauk tik prieš vė- džentlmonai pasako mums kad jis jau 15 metų gvvenąs 
ją- gražių spyčių, kad Lietuva ;-magaiyčoms” skiltą laiką,

—Tu, Maiki, gali krėsti turi būti laisva, bet ruskis neg jo žemės kelionė turėjo 
juokus, bet aš negaliu juok- kaip sėdėjo ant ' Lietuvos, pasibaigti prie Červenės, 
tis. Mano tulžis verda že- taip ir sėdi. Sėdi ir nemisli- giuo metu prof r Kon- 
maitišku piktumu. Jes, vai-na pasitraukti. Todėl aš ir ėįus gyvena Bostone ir 
ke. didelė zlastis! klausiu: koks pažitkas tuos;dar dirba Tuffs universitete, ii

—0 kas tėvą taip baisiai cižentlmonus šerti ir girdy--Liepos 31 d. jis Įžengė į aš- 
supykdė? ti? ........................ tuntąją dešimtį dar kupinas

—Ogi tie baliai Lašink- —O kokiu būdu tėvas fizinių ir dvasinių jėgų, vi- 
tone. Pirma tenai suskrido siektum Lietuvos išlaisvini- sados "geros nuotaikos, visa* 
medaliuoti Smetonos kava- mo? .idos mėgstąs pajuokauti. Jis džiamos Lietuvių
bėriai ir paklojo tūkstančius —Čia, vaike, reikia gerai Įr dabar beveik kasdien eina 
doleriu, norėdami pavaišin- pamislyti, kad nepadaryti pasivaikščioti 4 mylias ir 
ti Yašinktono politikierius misteiko. Visų pirma reikia !per metus vidutiniškai pės- 
ii palodyti savo šefą; o da- žinoti, kad dėl Lietuvos ęjag nueina 700 myliu, ne- 
bar, lyg ir nenorėdami šef- Amerika nekels Rusijai vai-!skaįtant kelionių į darbą ar 
šistams apsileisti, beveik nos. O jeigu vainos nebus, į kuriais kitais reikalais, 
toki pat balių tiems politi- tai ruskiai galėtų pasitrauk-: j. Končius tikriausias že-
kiei iams iškėlė mūsų tary- ti is mūsų tėvynės tiktai ge- maitis, nes gimė Purvaičiuo-'anuomet įvairiais klausimais'ate;t: 
bininkai. Patys baliavoja, o moju. Bet sausai jie nesi-jge? Žarėnų valsčiuje 1886 m.(atsiliepdavo “Vilniaus Ži-’ 
manęs nepakviečia. trauks. Juos reikėtų gerai Repos 31 d., ten ir augo.. Su niose”, “Lietuvos Žiniose”,

nusiraminti. 
Tebedrožinėja jis ir šian
dien, kai tik turi laiko.Jis yra parašęs ‘‘Ūkiniu 

ko dangus”, “Fizikos prak
tikos 50 pamokų”, “Meteo-, I. K. turi parašęs ilgus 
rologija”, išvertęs prof. Bo-: “Atsiminimus”, kuriuose yra 
rodino “Gamtos mokslai ir! galybė medžagos Žemaičių 
jų pritaikymas gyvenimui”! krašto žmonių gyvenimui 

kt., daug rašęs fizikos i pažinti.
klausimais Kultūroje ir Vietos stoka nebeleidžia 
kitui, jis bu\ o Lietuvoj-! map Rapoėti apie I. K. ilga- 
leistosios enciklopedijos; metę visuomeninę veiklą 
bendradarbis, o dabar lei-j^.Įa priminsiu, Rad v0. 
dziamos Lietuvių enoklo-. p-iečių okupacijos metu jis 
pedijos yra fizikos skyriaus’ vadovavo “Savitarpinei pa- 
įedaktonu*. igalbai”, aukščiausiai visuos

I. K. ra&e ir rašo ne tik • menįneį organizacijai, kuri 
>avo specialybės ir Lietuvos j r-Qpjnos£ visais į vargą pate- 
tautotyios klausimais. Jis j<usįaįs lietuviais. I. K. labai 
jau nuo studentavimo laikų gudriai mokėjo apgaudinėti 
bendradai biauja spaudoje, oRu,)antus jr todėl sugebėjo 

pagalbon net ir to-

Krunka Senos (rus. Senna; Sožies kair. įt.) kair. 
Įtakas, iš lyties Kliūna (gudų r šiandien kietas), o 
Lietuvoje atliepia Kriauna upė Ukmergės aps. po ša- 
šuolių mstl.: po Kriaunų mstl. netoli Dusetų mstl. (K. 
Būga Tž II 1924 m. 114); Kr ia u nė na i k. Rokiškio 
aps. Obelių vis.; Kriauniškė k. šakių aps. Lukšių 
vis.; K Kauniškiai k. Vilkaviškio aps. Pilviškių vis.; 
Kriaunų k. Alytaus aps. Antnemunio vis. (LAV 1925 
m.), Mažeikių aps. Ylakių vis. ir Ukmergės aps. šašuo- 
lių vis. i

Kva n’ upė žr. Tvan- šaknis.
Liamna Rišos (rus. Ryša, kur y yra slaviškas 

kietas balsis, taigi jary; Basios kair. it.) kair. Įtakas, iš 
genėlesnės lyties L i m=i n =a. O Lietuvoje L i m i n a s eže
ras Trakų aps Žaslių vis. (K. Būga TŽ II 1924 m. 114); 
Limišius, kamienas Lim-iš-, Strėvos (Nemuno deš.- 
-r. įt.) žemupio kair. - p. Įtakas i vakarus nuo Žiežma
rių mstl.; Limaniškiai (gal; LAV) k. Panevėžio 
aps. Vadoklių vis.: L i m e i k i a i k. Panevėžio aps. Ra
guvos vis. Limina k., Liminasėlis, Lim-in-as-ėl- 
-is, k., L i m i n ė 1 i s vsd. ir L i m i n i š k i a i vsd.—tie 
keturi yra Zarasų aps. Degučių vis.; L i m o n i a i k. Uk
mergės aps. šašuolių vis. Dar paminėtinas vok. L e m a n, 
Lem-an-, mstl. i pietus nuo Prūsų ežeryno, Į žiemvakarius

p •-.i,- pasmeruoti.—KeisRia te\as pvksti ,
dėl tų balių tik dėl toj kad ciau’ ka<l

Todėl as šaky-i žemaičių žeme I. K. yra su- 
mūsiškė Taryba;auSęg visa savo siela. Vargu 

pats nebuvai pakviestas su turėt? „Pasikviesti į svečius! kas "kitas ir pažįsta žemai- 
LVashingtono senatoriais iš- PaU Chraseiovą ,s Maskvos, čįus geriau už I. K. Jis yra 
sigerti, ar ne taip? Vral Pavaismt1’ 0 kal Pa*j išraižęs visą Žemaitiją

tada padaryti su juo i skersai ir išilgai, jis yra iš- 
ciauJJakriJštaZ’tai*nebūtu ^tymentą. kad ištrauktų iš vaikščiojęs ir išvažinėjęs vi
ii/ ka pvkti. Ale vistiek visus raudonannei-;^įg Žemaitijos keliais ir

Visuomenėje” ir kt. Rasė ir 
gražių feljetonų. Ir dabar 
dažnai užtinkame jo raštų 
skautiškoj spaudoj, yra ra
šęs ir “Keleiviui”.

—Nu. žinoma, jeigu bū- Igei':

ir AKLAMmūsų tautai iš to i (lyti tam. kuris galėtų 
! padaryti.

o gal ir yra. 
. galima gal-

-Tėvo {danas nepraktiš-j 
Visų pirma, Amerikos' 

negali!

-c;uHdi oi angiai Kaštuoja, o 
naudo;: 
nėra.

—Gal nėra.
Apie tai, tėve 
voti visai]!.

—Bet pasakyk, vaike, 
koks mūsų tautai pažitkas, 
kad politikieriai už mūsų pi
nigus gardžiai pavalgo ir iš- 
sigeria?

—Tėvas mėgsti vadintis 
“generolu”, todėl turėtum

k a
Lietuvių Taryba 
Chruščiovo Amerikon kvies
ti ir jis negali čionai atvyk
ti be V'ashingtono vyriau
sybės sutikimo. Antra, 
Chruščiovas Į Amerikos lie
tuvių vaišes niekad ir neva-, 
žinotų, nes jis beveik kas-

žinoti, kad einant i kovą su dien girtas ii- tokios vaišės
pavojingu priešu reikia tū
loti savo pusėj stiprių drau
gu. Lietuviai dabar veda ko-

jo nepatrauktų. Tėvas gal
voji kaip politikoje nenusi
vokianti davatka, o ne ge-

vą, norėdami išlaisvinti Lie-i nerolas.
tuvą. kurią turi pavergęs] —Maiki, tu manęs davat- 
Rusijos bolševizmas. Meš ka nevadink, ba gali gauti 
patys esam pei-silpni tą. ko- per marmūzę.
vą laimėti, todėl Amerikos 
1 ietuvių Taryba stengiasi 
Įsigyti tai kovai draugų 
Amerikos vaduose. Tuo tik
slu reikia juos kartais ir pa-

—Matau, kad tėvas jau 
pristigai argumentų, nes 
pradedi pvkti. Jaudintis se
nam žmogui nesveika, todėl 

j geriau bus šitą kalbą užbai-
vaišinti. Taigi negalima sa-jgus.
kyti. kad tokie “baliai ne- —Jes. Maiki, galim už- 
reikalingi”. baigti, ale tu turi atsiprašyti

—Maiki. tu kalbi kaip jų už Įžeidimą, kad pavadinai 
pasamdytas lojaris. Bet aš. mane davatka, 
kaip senas generolas, galiu —.Jeigu tėvas nebūtum
tau pasakyti, kad tais kok- davatka, tai dėl tokio paly- 
teliais ir keptais viščiukais, ginimo nejiyktum. Iki paši
ltą lietuviai sušeria Ameri-matymo!

MALONU

Terry Terveen iš Willard, 
Ohio, 6 melu vyrukas, yra 
aklas—jis sirgo vėžio liga 
todėl jam reikėjo išpiauti 
abi aki. Jį dar tyrinės, ar 
vėžys jau galutinai išpiau- 
tas, o tuo tarpu vaikas ir 
nematydamas žaidžia su

savo dviratukais.

kiems reikalams, kurie su nuo Kalnas (lenk.-vok. Kolno) mst. ir Lomža mst., Va

kartį Galindoje. Jo šaknis L e m- bus iš L i m-, o šalia 
tos šaknies šioje srityje yra ir šaknis La m-: XIV a. 
Lama s ii a (K. Būga Liet. k. žod. LXXIII §91 ir 
§92), Lam-a+sil-a, kur pirmasis sandas bus tas pats, 
kaip ir Vok. kiyžiuočių laikų Lamata, Lam-at-a (Sritis 
nuo Nemuno žemupio šiaurinės Atmatos atšakos į šiau
rę pagal Baltijos jūrą lomomis Darbėnų mstl. link) ir 
reikš tai, ką reiškia mūsų loma “klonys, slėnys, žemuma, 
žemės Įlinkis”, o antrasis sandas yra šilas, š i 1 i a 
“pušynas”; šiai vietovardinei rūšiai turėtų priklausyti li
ros pačios srities miestovardis Lom ža, Lom-ž-a.

L i m - i n - žr. Liamna upė.
Myn i a žr. Uz-mynia mst.
N a t-, n o t-, noč- žr. Uznyč‘ upė.

Dvibalsiai ai ir e i.
Dėl visko išrašau keletą vietovardžių, turinčių žo

džio šaknyje dvibalsi ei: Breitovo (vs. vd.) mstl. Mo- 
logos (Volgos kair. - š. Įt.) žemupio deš. - v. krante, 

žiemvakarius nuo Rybinsk mst., ir Teik o vo (vs. vd.) 
mstl. toli i žiemryčius nuo Maskvos mst. Ryšium su tuo 
dvibalsiu išrašau vietovardžius, turinčius šaknyje dvi
balsi ai arba rus. oi: Taiceviči vietovė (1256 m. 
patijaus metr. 193) kur noi-s rytų Jotvinguose, nenusta- 
yta (Barsov, Očerki 236, 71 išnaša) ir T oi vot a vis. 
Jaugardo srityje (Barsov, Očerki 317). Tie dvibalsiai, 

nevisai Įprastiniai ir reti nagrinėjamosios srities vieto
vardžiuose, savo vietovardinėmis šaknimis kaltais galė- 
ų praversti tolimesniems tyrinėjimams.

Išvados.
1. Baltų šaka rytų galindai savo plotu jungtini pa-

?al jŲ gyvenamojo ploto raštuose minimas vietoves: 
Gžatsko—Možaisko (ir jų upių) miestų ir Protvos__ Na
vos upių galindai. O tai yra jau didelis ir reikšmingas 
plotas, kurio gyventojai galindų vardu net pasiekė 
rašytinės istorijos laikus. Gi iš tautovardžio ga 1 i nd as 
vietovardžiuose, straipsnio pradžioje matėme, tas plo
tas yra buvęs nepalyginamai didesnis.

2. Rytų galindai besiveržiančių slavų buvo tik ka
riavimo būdu spaudžiami, o jų suspaustų paskutini 
branduolį ir pamini rasų istoriniai šaltiniai.

(Bus daugiau)

ladbarybe nieko bendro ne 
turėjo ir kurie vokiečių bu
vo griežtai uždrausti, bet 
lietuviams buvo labai 
svarbūs.

Prof. Ignui Končiui, pra
dėjusiam skaityti savo gyve
nimo 71-ji puslapį, linkiu 
dar ilgų, gražių ir našių

I. K. turi ne tik gerą gal
vą, bet ir miklius pirštus.
Manau, kad daug kas bus

matęs jo iš medžio] dienų 
koplytėlių, kry-j 

kitokių dalykėlių.; —
100 jų jis yra nufotografa-! 
vęs ir jų nuotraukas išleidęs! 
atskiru leidiniu — “Medžicj
drožiniai gimtajam kraštui Atstovų rūmai pnėmė re- 
atsiminti”. jzoliuciją, kuri pataria pre*

Drožinėti I. K. pradėjo zidentui dalyti žygių, kad 
pirmojo pasaulinio karo me-Šiaurės Atlanto gynimosi 
tu, kai trūko duonos sau ir sąjunga (Nato) sudalytų 
-avo šeimai. Jis Rusijos gi- komisiją komunistų nusikal
amoje būdamas pradėjo tipams prieš žmogaus tei- 
drožinėti kandiklius ir juos sės surašyti ir reikalingiems 
mainyti Į maistą. Rūkorių dokumentams rinkti.

Žemaitis.

KOMUNISTŲ DARBŲ 
SURAŠYMAS

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Nauiaa, pagerintas anplu kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių. paukėėių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitvmų ir viskas paaiškinta lietuviš
kai.

Kaina 75 Centai 

Užsisakant adresuoti:
Keleivis, 636 Broadvray, So. Boston 27, Maaa.



No. 31, Rugpiučio 1, 195C KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis Penki—

Nėra ko skustis

Sibire esančių sąrašas Milukas, šilutiškis Kraft
Elta skelbia šias į Sibirą nuba“^a? 10 me> 0 *> *1 

ištremtųjų lietuvių pavar- !’us Ldv.lnas, ausautas. Y* 
dės: Jonas Baublys su mo-
tina, Domenis, Stasys Gai- «unal..b“v« .1*vezot‘- 
dys, Juozas Janušaitis, Mo- ,e.n‘l>luv®J dirba 200 darbi- 
tie j us Malinauskas, Motu- nlnk«: da!'bas elna tnmis 
zas, Jonas Trumpys, Juozas Pamainomis«
Trunzė ir Juozas Varanaus- Klausosi “Amerikos Balso” melsti
s^as’ ' “Vilnis” spausdina bolše-
Jaunimas varomas į vikiškai parašytą Krasau-
Kazachstaną sko iš Šeduvos laišką, kulia-

Vilniaus radijas liepos * . .. ,
12 d. praneša, kad iš Vii-1., £s,da?tlal Paklauaaa- k? 
niaus j Kazachstaną (Azi- kalba . Amenkos Balsas. 
jos gilumoje) išvyko jauni- ž,note nieko rimto ir jokios 

J argumentacijos toj kalboj,mo būrys “derliaus nuimti . . . .
ir kad i Altajaus sriti (Azi- 'len "epagiąstos šmeižtas, 
joj prie Kinijos) išvyko di- Jau pas mus ir liaudies prie- 
dėlė panevėžiečių grupė tuo sal t0 smelzt0 nebeklauso, 
pačiu tikslu. Tas buvęs fašistas, o da-
. . ... bar bolševikas toliau rašo,

kad jis labai stebisi, iš kur 
Lenkų spaudos žiniomis, Amerikon atvykę naujaku- 

Lietuvoje esą 350 lenkiškų 'mi kūP P*it prasigyveno,^^' 
mokyklų. N. \ įlmoje ir Tra- kad jie giminėms siunčia' bllvp

Įdomiai pasikalbėjo bu- geidaujama ne religiniais, 
vęs bažnyčios klapčiukas bet politiniais sumetinais, 
(jis pats tuo pasigyrė) J. J. kad jie norėję pasirodyti 
Bachunas su aukštesniu esą geri katalikai, to dėl 
marijonų “cinu” J. Žvilg. norėję gauti aukštų dvasiš-

Tautininkų šulas J. J. Ba- kių palaiminimą jų (tau- 
chunas “Dirvoje” (Nr 27-ninku) veikimui ir tuo būdu 
28) skundžiasi, kad nei pre- laimėti tikinčiųjų tarpe, 
totas Balkonas, nei vysku- kai,b , žyil
pas Bnzgys nesuttkę pas.- dvasininkį ,ė o ų d
melst" tautminkų sąskry-tJ ; tauti*inliai iki 
ožio Washingtone vakane- J atlik išpažintics iš 
nes metu. Jis sako, kad VQ „ darbų. 0 tautinin.
toks aukštų dvasiškių elge-p ,.^įk „ j 2vU rf.

nTų'katolikų g‘aU skaičiuoja gana daug.
I šitą priekaištą atsilie- “tautininkai savo dikta- 

pė “Drauge” (Nr.165) J. tūrinio režimo metu iš ka- 
Žvilg., kuris rašo, kad jis talikų pagrobė gimnazijas, 
labiau pasitiki vyskupais kurias net vokiečiai okupan- 
r.egu klapčiukais ir mano, j tai nebuvo drįsę atimti . . 
kad jų pasielgta teisingai, moksleiviai ateitininkai bu
dis sako, kad sąskrydžio vo mėtomi iš gimnazijos ir 
rengėjams malda buvo pa- sodinami į kalėjimus .
_______________________ neleido įsteigti katalikams
kitais Sovietijos vadais, ku-^o
ne dalyvavo bolševikiškos vo sunkumų

įmo

liekuojančius katalikus ap
gavo ir iš valdžios juos iš
stūmė, tai tas katalikų nuo
dėmės neiš perka. Taigi 
skųstis nėra ko.

Ta proga norėtųsi ir kitą 
klausimą paliesti. Ar viso
kios “maldos” (invi 
jos) tokiuose ir panašiuose

Ką siusti j Lietuvą
Šiuo metu Lietuvoje zmo Lietuvoje turės 300 rublių 

nės kenčia ne tik dvasinę vertės'sviesto, arba jis gaus 
priespaudą: jie netun nei už čia išleistą dolerį svies- 

okaci- k° sočiai pavalgyti, nei kuo tui pirkti ir pašiurti po G 
tinkamai apsivilkti ar apsi- rusiškus rublius, kas yra la-

sąskiydžiuose pritinka? autL ,Jiems «sa ko ti-ūksta. bai mažai.
Man atrodo, kad ne. Mei- ka? 18 « Ą mukias! pa- Visai kas kita bus,

stis yra bažnyčios, gi mai- «»«><» Amerikoje gy- mes už S50 pas.ųs.me 
dos visokiuose susirinki-Xena"c,li .S”’ln,« lr h'?“’bužių, medžiagos ar avaly- 
muose, į kuriuos sueina Įvai- ; h<i- Tas Šauksmas nepalie- „ės. Ten už medžiagą kos- 
rių tikybų ir pažiūrų žmo- ka be atgaisio-tukstonciai tiumui reikia mokėt, apie 
nės, arba naktiniuose kiu. atsiliepia ir kaip įsmanyda- looo rui,lių. todėl tie patys 
buose, restoranuose ir pa- ml stengiasi pa eti. 511 dolerių pasiųsti i Lietu-
našiose vietose prie skanių Kiekvienas norime, kad vą pavidale medžiagos kos- 
“trunkų” apkrautų stalų yrakuo mažiau išleisdami gale-tlumul- i-ietuvoje

jei
dra-

maldos išjuokimas, ir tą 
pradėtą bezdžionavimą ka
talikai, kune tikrai brangi
na maldą, pirmieji turėtų 
sulaikyti.

Juk net krikdemams vai-

1000
gali tu- 

rubliu Vertume ko daugiau pagalbos *etl aluc , .
savo artimiems suteikti. Tas ,al Ja jU ’ uz vie’
yra galima, jei daroma ap- na dolen.
galvotai, bet, deja, tas ne _ Matote, už tuos pačius 
visų daroma. Nevienas iš-50 doleriu Lietuvoje (ar Si- 
leidžia nemažai pinigo, bet bire) žmonės gali gauti 200 

■dant Lietuvą visi iškilmin-ijo suteiktoji ten, už vande- rublių, 3 •’ rublių, aiba 11 
gi susirinkimai ar pokyliai nyno pagalba yra daug ma- al)ie rublių. Jas parei

na nuo mūsų. kurie pagalbą 
iunčiame. Todėl 

kad

•Įapsieidavo be maldų. Mel
džiamasi būdavo prieš tai 
bažnyčiose, o susirinkimuo- 

,se ir pokyliuose buvo tik
sukakties organizacijoms daryti susi-Į “svietiški” dalykai. Juo la-

nyno pagalba yra 
žesnė negu ji galėtų būti, 
jis būtų prieš tai apgalvojęs į Lietuvi 
kas ir kaip daryti. dalykime taip, kad ten uz

_ ... , • mūsų doleri žmonės gautų
Pamėginsiu keliais Pa’ko dau,dau naudos. Nesius-

(šventėje, buvęs ir Lietuvos;
. . . .. .... ... .. .sikomunistu pirmas**- ~~1—- ai 1 urinio
toju seminai-ijos, o Vilniuje n- laso, kad jie Amenkojeltolius A Snieiku& . .................
net sesios vidurines mokv- jau tun ir namukus ir len-' dytavo ir atsiųstieji šnipai Į

Tvarkomos Vilniaus gatvės čia pat viską užsirašinėdavo! 
Asfaltu išlietas kelias • • • brutali cenzui a i kata-

kuose esančios lenku mokv- kas du mėnesius siuntiniuslį0'm”nJfsjų pirmasis sekie-
l inkimus ir suvažiavimus,! bjau taip turžtų būti kl.ašte, vyzdžiais pavaizduoti kaip kim(?

režimo at-Įkur 
stovai visokiais būdais kliu-i

bažnyčia 
nuo valstybės.

klos.
Žinių iš Šilutės

Atvykusieji

gvas mašinas?
žinoma, jis neturi supra-

1S
PATARIA SAUGOTIS

“A. Lietuvių Balsas” 
1050 rašo:

yra atskirta

Ž-tas

Nr.

tas pats mūsų doleris Lietu
voje gali turėti labai skir
tingą vertę.

Nenorėdami sukti gal
vos, ką čia saviesiems Lie
tuvoje pasiųsti, imame ir 
pasiunčiame 50 dolerių! 
Graži suma, bet kas už ją

mgų, 
bet s

nesiųskime nė 
maisto, bet geriau siųskime 
visokio apdaro ir avalynės. 
Čia kiekvienas gali sukom
binuoti. kaip nori. Gali pats 
supirkti medžiagas, gali jų 
pasirinkti iš firmų siūlomo 
sąrašo. Gali būti norinčių 
siusti pasiūtus drabužius, 

(už ne
inu i tas yra 

50' - . o už pasiūtus drabu
žius muitas vra 1<ML< Už

p:

krašto pasakoja,
tėję esanti rusų miikykla. kad visi siunčiantieji siun-! p,-adėsia eiti pirmieji Vii-ž-vmėti’ kad čia P^šabnės! “Kaunietis Jankauskas, ^aVnama U1etuy°je/,.Ten,rUZ jeigu žino išmieras 
Esą siek tiek grąžintų i? Si- tinius turi būti žydų šaudy- Rjuje troleibusai. ‘ rankos darbas . . . visa pro-j dabar Vladimir Aleksan-! dolerį temoka 4 rublius. Va- gif;tas me(;žiagas m

Šiais metais numatoma La»anda tul‘ojo eiti katali-jdi-Ovič Jankovskij karo rne- masĮ’ az
išasfaltuoti Pionierių gatvę laikraščių leidėjų var-jįu dirbęs Gestapui Yokieti-Į &aus rublių.

joje

biro. Grąžina pirmon gal- tojai, prisiplėšę aukso ir tą 
von nubaustuosius uz krimi- auksą čia atsivežę. Mizeri-

Grąžina 
ub

Halinius nusikaltimus. Pio- 
naitis dabar esąs Klaipėdo
je, o Kybrancas palikęs Ši

$50 ten

Keleivio” 29 Nr. buvoja, bet gal jis ir nekaltas, Jaunimo sodo ,beveik du- 
nes nežino, ką daro ir sako. visą Mindaugo gatvę ir dali 

Kauno gatvės.Sniečkus Lenkijojelutėje. Askrities ligonines 
direktorių esąs gydytojas Su Bulganinu, Žukovu ir

SKAITYKITE

Vertingas Knygas
SENAS KAREIVIS MATIITUTIS, 

parašė Jurgis Jankus. Pasakoji
mas apie nepaprastą žemaiti, kuris
dauc nuostabių dalykų padarė, 
nepadarė vieno, kurį tikrai turėjr

o t •: «r:l. 
Pilna 

įdomūs.

AA NETIKIU J 
argumentų, kurie

DIEVĄ, 
visiems

Kaina »«*••«••.••*••..20c 
tiki ATLAIDŲ PAVfiSY, P. Abelkio ro 

manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities. Kietais viršeliais, 467 pusla-

..$4
IEoS'os ,Kr"AS ISM<?KT< AN(U 2.S, noveiių";i„ki"„,’s7 iii ‘y 

LIsKAI. (.oriausias vadovėlis pra-J J o h-..
dedantiems angliškai mokytis; dumta Kalna ........................................ $1.50.
ištarimą, angliškus pasikalbėjimus.) | A VO KELIAS Į SOCIALIZMĄ.
Kaina ....................................................75c; Parašė Leonas Blumas. Trumpas

t socializmo aiškinimas. Kaina 25c.
NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. M i-j DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 

chelsonienės parašyta; 250 įvairių: PRADAI. Populiari ir naudinga 
receptu. 132 pusi. K.tina ... .$1.25: knyga šių dienų klausimams supras-
KAS BUS, KAS NEBUS, BET —

padaryti. 237 psl. Kaina ........... $3.’piai, kaina
PABUČIAVIMAS, parašė J. 

žas, novelių rinkinys, 155

MAITIS NEPRAŽUS. Balio Sruo
gos įdomus aprašymas, kaip Jonis 
Mažrimas 1812 metais iš Viekšnių į 
Kauną nusikraustė ir Napoleoną re
gėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina $2.50
CEZARIS, Mirko Jesuliė’o romanas, 

vertė A. K. Puida, pirmoji dalis.
188 puslapiai, kaina .........................$2
CEZARIS, Mirko Jelusiė’o romanas, 

vertė A. K. Puida. Antroji dalis,
211 psl. Kaina ............................ $2.

CEZARIS, Mirko Jelusiė’o romanas, 
vertė A. K. Puida. Trečioji dalis.

176 psl. Kaina ........................ $2.

MILŽINO PAUNKSMe. Ralio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika,

173 pusi., dilelis formatas, gera 
popiera. Kaina .............................$2.50

KON-TIKI. Thor lleyerdaiil aprašy
mas nepaprastos šešių vyrų kelio

nės plaustu is Pietų Amerikos į Po
lineziją. 413 pusi. Kaina... .$3.75

APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto
J. Aisčio atsiminimai apie Uinkj, 

Miškini, 'Iumą, Savickį, (..ras ir kt
240 pusi. Kama 
MIRUSIOS SIELOS, 

svarbiausias veikalas

............. $2.5o
M. Gogolio 
išverto M.

Miškinis. 200 pusi. Kaina... .$3.25 
Į’OI’IEZIAI IR LIETUVA. Kunigo 

M. Valadkos parašyta knyga, 2u0,j^
nusi. rvaiii" ..........................$2.50
ŽEMAITI 5S RAŠTAI. Garsiosios

musų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra
šytojos paveiksiu. 128 puslapiai^
kaina ....................................................SO» •
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS

PINIGAI. Jono K. Kario, 160 pa
veikslų, 225 pusi., gerame |»opieryje

2E-J ti. Kaina ........................................ 50c
.SOCIALIZMAS IR RELIGIJA, Pa

rašė E. Vanderveldc, vertę Vardu
nas. Kaina ......................................10c
LIETUVIŲ K M. ROS ISTORIJA 

Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte
lis šiuo klausimu veikalas. Kai- 

.$3.00
IIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

RUSIJĄ, arba komunistų diktatū-
-a faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. įg
ilai daug medžiagos. 96 puslapiai 
kaina 50t
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

KRISTAUS VIETININKAS? Pa
rašė kun. M. Valadka. Svarbu 

tiek vienam perskaityti. Kaina $1.20 
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL

ŠEVIZMAS. Pagal K. Kautsk 
naujausiomis žiniomis papildyta tuo
klausimu knygutė. Kaina ...........25c
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 

BINO SENOVEJE. Dievų yra vi- 
.okių įvairiuose kraštuose ir įvairiuo 
-e laikuose dievai buvo kitokie. Ko
kie buvo senųjų lietuvių dievai?
Kaina ..............................................$1.00
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Aoclki«, 

parašytas istorinis romanas iš Že
maitijos krikšto laikų. Su kietais
apdarais. Kaina .......................$3.5:'
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

toks tvanas būti ir ką apie ta:
-ako mokslas. Kaina ....................25<
ORI. LAISVOS LIETUVOS. Lietu 

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo 

kiaina ••.•.■•••«•••••••*• ,25<
BARABAS. Paer Lagerkvist’o isto 

rinč apysaka iš pirmųjų krikščio 
nybės laikų Romoje, Palestinoje it 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio
premiją. Kaina ............................$2.2f
ANOJ PUSfiJ EŽERO, parašė Pul- 

jis Andriušis, trumpos lyrinės 
apysakos, 1*X) psl. Kaina .... $1.50.

! TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis,
' aZ ’ juokingas romanas, 240 psl. Kie

tais viršeliais. Kaina ............... $3.
KLAUSUČIŲ ULYTELĘ, pa

rašė Liudas Dovydėnas, įdomi 
Kaina .... $2.20.

Kaina
A KISS IN THE BARK. J.

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai
ISO pusi. Kaina kietais viršeliais $2
minkštais viršeliais ....................$)-0°įPER
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.

Parašė Dr. D. »Pilka. Pritaikinta, .
Amerikos lietuviams. 144 puslapių, apysaka, I <6 psl
Kaina ............................................... $L<»0 SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpa
JUOZAS STALINAS, arba kaip' ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi 

Kaukazo razbaininkas buvo pasida- suomenės santvarka ir kodėl ji dai
ręa Rusijos diktatorių. Kaina . .25c keisis. Kaina ...............................25<

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

636 Ea»t Bro«tlway So. Boston 27, M*m

paskui grižvs į Sovie-! paskelbtos
ali Taip darę tautininkai irtus ten tapo Maskvos julis.! Pavlovus 

iki šiol jie tą skriaudą ne., dikcijos šventiku kai,,^rašo,

padėvėtu j drabužius muitas
Ten žvilg- 'vra Sū daikto vertės.

tai jį turės mokėti gavėjas

Dainų šventė Šiauliuose

Dainų šventėje ant Saldu 
vės kalno dalyvavę 3,000 paties nepakartoų. 
dainininkų ir apie 10,000 Pasiskaitęs tą J. Žvilg. 
klausytojų. surašytą tautininkų nuodė-
Kame ta didžioji statyba? sąrašą, gali pamanyti,

_ , ... ... . . kad tik vieni katalikai taip
Bolševiką! ginasi vykdą buvo pereekiojami. O iš ti- 

dideles statybas, bet iš ti-,^^ katalikai, bažnyčia 
ktują jos kaip ir nėra. Kitos r;gjdengę, mažiausiai jautė 
biuletenis leidžiamas anglų tautinu diktatūią, paly- 
kalba duoda šitokį palygi- inus su įitais
nimą: Bolševikų pavergtoj
Lietuvoj nuo 1950 iki 1955 Aš čia norėčiau pasakyti, 
metų pastatyta gyvenamųjų kad. J. Žvilg. ir jo vienmin- 
namų plotas sudaro 600,000, čiai be reikalo skundžiasi, 
ketvirtainių metrų, o nepri-Jei jie tikrai tiki, tai jie 
klausomoj Lietuvoj vien! kantriai tas skriaudas ture- 
1939 metais buvo pastatyta; jo priimti, kęsti ir šiandieną 
699,699 ketv. metrų. j jų neprisiminti, nes jos...... i jiems buvo Dievo skirtos
Kaip rusai čiulpia Lietuvą paga, jų “nuopelnus.”.

1955 metais visokių mo-;' Juk kas gi padėjo tauti- 
kesčių Lietuvoje buvo su-i ninkams užsirioglinti ant 
rinkta 5,139,106,000 rublių.;Lietuvos žmonių sprando ir 
Iš tos milžiniškos sumos'juos kelioliką metų joti? 
pačiai Lietuvai teteko tik Tą padarė politikuojantieji 
trečdals (32G ), o visą kitą katalikai. Jie, vaizdžiai kai-

ė “močiutė” Maskva.)bant, iššaukė velnią iš miš-' K

mai sako, Kan jis ir vei pa-j~7 r—,
bėgo iš Sovietų ir dabarti-) vAlenas., ^ens ,ir Centų'Lietuvoje (ar Sibire) Ka-
nin mpiii “veikia” Paį vžin- Amerikoje cukraus svaras . J . ” ".mu metu veikia raiyziu- . . j n .. daugi muitas vra labai di-vionieaVn Vari ik tikrai! kamuoja tik 11 centu. Keis- . •_ .je. Vieni sako. Kad jis tiki ai i •» . - delis, tai /.m.mes ten
pabėgo, bet kiti tvirtina, kia Lietuvoje cukrus yra 10

kartų brangesnis ir jeigu 
giminaitis, gavęs 50 dolerių 
(200 rublių) už juos pirktų 
cukrų, tai jis galėtų už 50 
dolerių gauti 45 ar 50 svarų 
cukraus, kuomet Amerikoje
UŽ tUOS pačius 50 dolerių Laliai Įdomu buvo skaityti S- 
galima gauti apie 500 švara Michelsono "Važiuojant Ameri- 
cukraus, jei tik ne daugiau, kos pažiūrėt“. Gavės “Keleivį”, 

IŠ to pavyzdžio matyti, aš visų pirma skaitau Maikio su 
kad pinigų siuntimas Į Lie- Tėvu pasikalbėjimu. Jame. teisy- 
tuvą tikrai neapsimoka. **“• <ia,|v žargoniskų ž<xižių, bet 

Kitas pagalvojęs, kad .)uokanis ’lv <mka- Kartais is 
Maikio aiškinimų galima daug 
ko pasimokyti.

kad ši popą rusai pasiuntė 
į Vakarus šnipinėti. Pa
tartina saugotis jo.”

išsirašė “keleivi”
3 METAMS

Geriamoji administracija. 
Prašau priimti mano širdin

giausius linkėjimus ir padėką 
už pasirūpinimą, kad “Keleivis” 
nenustotų lankęs mano namų. 
Aš esu taip pamėgęs “Keleivį“, 
kad nežinau, ką daryčiau, jei 
jis manęs nebelankytų.

Aš jj pradėjau skatyti 1914 
metais ir nuo to laiko skaitau 
be pertraukos ir noriu, kad jis 
visuomet mane lankytų.

Ta proga noriu palinkėti ge
ros sveikatos Maikiui su tėvu. 
Jų pasikalbėjimai man labai pa

mones ten jo ne
pajėgia sumokėti ir prašo 
neapmoki tų siuntinių ne
siųsti.

Lietuvis

(iAlI.A. KAD 

įgaliai

1‘ASIBAKiĖ

Maiki perskaitęs, imu S. Mi
chelsono kelionės įspūdžius. Jie 
įdomus, patraukliai parašyti. 
Juos skaitydamas daug naujo

pasiėmė
Atima gyvulius

Vilniaus radijas birželio 
20 d. paskelbė, kad Skaud
vilės rajono keli kolchozai, 
norėdami padidinti savo: 
gyvulių skaičių, nutarė atim-t 
ti kaives iš jas turinčių kol-! 
chozninkų ir miestelio gy
ventojų.
O pieno nėra

Lietuvos komunistų par
tijos centro komiteto prane
šimu, šiemet iš kiekvienos 
karvės turėjo būti primelž
ta 1,500 litelių (kvortų) pie
no, o per 9 mėnesius (skai-, 
tant nuo 1955 spalio mene-! 
šio) teprimelžta 495 kvor-' 
tos.

Komunistų galvos šau-;
kia: “Blogai”, bet Lietuvos*
karvutės i iai mažai dėme- *
šio tekreipia. Karvės laikosi 
principo: Kaip tu man, taip 
ir aš tau. Tu manęs nepri-j 
žiūri kaip reikia, aš tau ne-! 
duosiu pieno, o i Sibirą tu 
manęs neišvesi.

Kartu siunčiu SI5. Iš jų bus 
ko, ir išėjo SU juo riešutau-!“Keleivio” 3 metų prenumerata, 
ti — jiems padedant ir lai- 3 metų kalendoriai ir Maikiui 
minant tautininkai padarė su tėvu dar liks $1.50. 
perversmą 1926 metų gale,' Su gilia pagarba John Yakas. 
o kad vėliau tautininkai po-‘ Dolton, Iii._______________ _

PASITINKA KAIMYNĄ

Lanamos prezidenlas Ričardo M. Arias (dešinėj) svei
kina i Amerikos prezidentų suva/iavimą alvvkosi h u 

Ims pi«videiitą-<liktat<»rių Fulgeneio B»t,st i

Lietuvoje žmones gyvena 
pusbadžiu, nutaria pasiųsti 
maisto siuntinį. Sakysime, 
sviesto. Kiek jis galės svie
sto pasiųsti už 50 dolerių?
Jei sviesto svarą skaitysime
65 centus, tai už 50 dolerių suz,nal- 
galima, rodos, pasiųsti net 
visus 72 svaras. Deja, iš ti
krųjų tiek nebus galima pa
siųsti. Galvoje reik turėti, 
kad siutimas yra susijęs su 
labai didelėmis išlaidomis, 
kurios yra daug didesnės 
negu pačios prekės kaina.

Visų pirma tarpininkau
jančioji įstaiga paima nuo 
G iki 10 dolerių, pasiunti
mas 22 svasų pakieto (toks 
yra nustatytas didžiausias 
siuntinio svoris) kainuoja 
apie 6 dolerius, už leidimą 
siųsti rasai ima $6.50, be to 
rusai ima aukštą muitą, ku
ris yra sviesto svarai.26 cen
tai, dar prisideda 11', Įver
tinimo mokesčio, 5' ^ drau
dimo ir kitos išlaidos. Jei 
visas tas siuntimo išlaidas 
sudėsime, tai paaiškės, kad 
už $50 galima bus pasiųsti 
tik 20 ar 22 švara sviesto. 
Vadinasi, siuntėjui sviesto 
svaras atsieis apie $2.50, 
bet ir gavėjui jis neturės 
didelės reikšmes. Lietuvoje 
sviesto svaras kainuoja apie 
15 niblių, todėl uz gautą is 
Amerikos .->) lestą ga ep

(Jai! kad jie pasi-

SI GK'žO

Albertos gyventojas.

BERLYNĄ

< >■ 
\iu 
K 1

>\ ik’-kortos Y o kieti- 
•u.-, mnisicris pirm. 
.. . ... .»h: suerifo iš 

k\< -. ku; iis (arėsi su
10b • nl.iis.



Puslapis šeštas Ko. 31, Rūgpienio 1, 195<

Moterų Skyrius

Laiškai, laiškeliai
Mūsų skaitytojas J. P. iš nerūpi, parėjai is darbo, 

Floridos prisiuntė mums to- niekas nerūpi, 
ki savo giminaičio laišką iš „Tai dar duodu žįnoti,j 
Lietuvos: j.ad šiemet žiema buvo gi-

“Aš duodu žinoti, kad li, šaltas pavasaris, lytuotas, 
gavau laišką nuo Tamstos bus blogas metas, jei nebus; 
ir tuojau Tamstai duodu at- šilimos. Baigdamas lasyti, 
sakymą. Ačiū. brangus dė- sakau sudieu, sudieu . 
deli, už laiškutį ir už meilius Toks tai ‘-linksmas” lai-i 
žodelius: kad Tamsta sura- j.kas žmogaus, kuris visą lai- ! 
dai mano seselę ir persiun- ka (Įaįnuoja> jr kūnam nie-' 
tei mano laiškuti, tai neima- kag nerūpi, nes nieko netu-į 
nau nei kaip lamstai atsi-kuo galėtu rūpintis. Išė-i 
dėkoti už toki Tamstos ge-j0 j darbą, niekas nerūpi,; 
nimą. Musei, kai susitiksi- nes njeko nepaliko ir pats!

'KELEIVIS. SO. BOSTON
PASAULIO GRAŽIO' K SI HALYDOVfiMIS

Long Beach. Calif., įvyko Pasaulio gra žuolės“ rinkimai, čia matome ją su paly- 
dovėmis. Iš kairės į dešinę: Iris WaHer ( Anglija). Marina Orschel (Vokietija), 
Pasaulio gražuolė Carol Morris, Iowa, JAV. Ingrid Goude (Švedija) ir Rossena 
Gaili (Italija).me Gurkliuose ant šv. Jono. tas darbas valdiška bau-;

tada gersime alaus ant at- džiava> Atėjo iš darbo—nie-! — 
minimo visokių geiumų. ale kas nerūpi, nes nieko neran- juk tu už mane esi senesnis! 
muset Tamsta nebusi Gur- da “Linksmas” gyvenimas. Įdomu būtų matyti, kaip jūs 
kliuose ant sv. Jono n alus —.— ten atrodot. šiandien buvo
paliks negertas su Tamsta. Kjtas skaitytojas iš Ohio atvažiavęs A., davė labų 

“Tai duodu žinoti apie valstijos prisiuntė laišką gi- dienų nuo sūnaus. Sūnui

UŽSAKĖ “KELEIVI’ 
DOVANŲ

DĖMESIO!

LAZDYNŲ PELĖDA

SUGRĮŽK!
Vargingas buvo Antanuko gyvenimas gimtajame 

sodžiuje: žemė smiltėta, akmenuota, ganyklos kimininis, 
šilais apaugusios, aplinkui lieknai ir klampynės.

Trobelės mažos, susmukusios, sukrypusios; kiaurais 
stogais, eilėmis stovėjo lyg nuskurę elgetos prie bažnyt
kaimio, maldaudami Dievo ir žmonių pagalbos.

Su pagalba gi nesiskubino nei Dievas, nei žmonės, 
kaip paprastai esti varge. Mat, Dievas aukštai, o žmonės 
toli buvo. ,

Antuko gimtinė atskirta buvo nuo žmonių lieknais. 
Kažkur už dešimties mylių, kalbėjo žmonės, geležinkelis 

l einąs, bet čionykščiai gyventojai jo nei matė, nei matyti 
Įdomavos; lyg kokio pussnūdžio pagauti, metai iš metų 

i skurdo, vargo tikru filosofų nejautrumu.
I

Vien žinomas jiems buvo miesčiukas už keletos var
stų, kuriame buvo keletas mažų žydiškų kromelių; buvo 
ten ir sena, apleista bažnytėlė, kurioje šventadieniais 
pamaldas laikydvo liguistas senelio kunigas; pamokslo 
jis niekada nesakydavo,—amžius ir sunki liga nelei
do, ir senelio galva nebesumanė nieko. Žinojo taip pat 
dvi patentuoti smukli ir keletą slaptųjų, kur susieidavo 
skaitlingai savo vargo užmiršti, vienas kito pamatyti. Už 
miško, už ganyklų, buvo ponų didikų dvaras, bet sodie
čiai su juo jokių reikalų neturėjo. Kartais girioje po 

į lieknus išgirdę šūvius, sakydavo savo tarpe, kad tai po
nai paukščius novija; iš tolo kartais tekdavo pamatyti 
medžotojus. Apsireikšdavo jie lyg kokios ne šio pasaulio 
dvasios ir veikiai pranykdavo tankumynuose. Tiek ir to, 
buvo tai tolimi ir svetimi sodiečiams žmonės.

Į A

K. Pocius, iš Chicago, III.,! Skaitytojai, kurie keičia-
užsakė “Keleivį” metams le. P^ane*^ami *P|e
A. Masevičiui, Chicagoje, ir;^*1 BŪTINAI nurodykiteBŪTINAI

savo sveikatą. Esu sveikas, minaitės, kuri kadaise buvo tuoj sueis 16 metų, kitais 'a"tnaūjino laikrašti' metams *r **vo •enWI adresą. Be 
linksmas, kad gavau laišką ūkininkė, turėjo 14 karvių!metais baigs gimnaziją. Jis'savo prieteliui A. Shimkui, •eno *dreao negalima pada- 

mus taip pat Chicagoje.nuo Tamstos ir duodu žino- ir kitokių galvijų, štai ką jau tikras vyras. Pas 
ti, kas gyvas, kas miręs. ji rašo dabar: nieko naujo. Kol pajėgiam,

ryti adr. pakeitimo.

“Brolis gyvas, ale guli “Laišką nuo jūsų mes ga- darbuojamės. Turime kar 
1 lovelės pas savo duktė-vome senokai, net iki aša- vę2 av- lr kl^u ę’ ° siaiP aPl< K.,v

jo gyvena savo™ mus pradžiugino!, kad "!*»» ?J7n,lnVJUS .(iaugla“! Vo«?I 
sūnumi, o kita esat sveiki ir gv venai lai-izlnot 'yIa‘į^.lr,

ant
ri, žmona 
žemėj su
šeima, viena duktė, gyvena mingai. 
mieste, o sūnus vienas 
Rusijoj, o sūnaus žmona gai nepa 
palikusi Lietuvoje pas savo bai susirgusi ir dabar nesu 
tėvelius. O antras sūnus žu- sveika. Man nei iš šio, nei

NAUJI LEIDINIAI
KOVOSE DĖL LIETU- 

tomas, parašė Sta-
per radija. Tuomi ir baigiu.Isys Raštikis, 704 pusi., kie-| 

viršeliuosee, kaina1 
į Die

i (9204 So. Broadvvay, Los

Administraeiji

Kaip melžti karves?

Jau ilgus metus yra isivy-^nungai. Toliau gal jums,- - - nenamirJtuose viršeliuosee, kaina! —“.***“......
yra bus įdomu, kodėl aš ta.p X su a lku aX-i»'• įleido Lietuvių Dienos!,?VU9' "^one kad kar
ūna gai neparašiau. Buvau la- ’»»' su li,sku a>,Ian ; (9204 So. Broadvvay, Losi’?’ ."“kūno protarpą, tu-

Taip rašo kadaise buvusi
Angeles). n būti lygūi, kad jas mel

žiant nelygiais protarpiais
vo Lietuvoj. Kiti susiedai, iš to pradėjo stuburkaulis;ūkininkė, kuri dabar pasi-, Jei aš necenzūruočiau spau-;pieno gaunama kur kas ma- 
kurtuos buvai minėjęs, vie= kalkėti. Daktaras padarė; liko ant karvės, avies įr!dos^as nebūčiau kuo as esu. įžiau. 
ni gyvi, kiti mirę. Jau daug tyrimus, ir nuotraukas ir nu- kiaulės. Kiti ir tiek neturi.! Imperafertas Napoleonas I. 
nebėra gyvų Tamstos drau-statė ligos diagnozę ir pa-Nesiskundžia gyvenimu, il
gų. Dėdeli. Tamstos brolis sakė. kad pas mus tokių jo neaprašo, nes meluoti 

nenori, o rašyti teisybės ne
galima. Be to, tikisi, kad;

Nauįausios knygos
serga
sunki

plaučių išsiplėtimu, vaistų nėra. Sako, jei turi 
liga. yra daug kan-'užjūry giminių ar pažista-

čių. Kitame laiške gal bro- mų. tai paprašyk, gal pri-

i nei i\aujosios /„eianaijo?
; Ruakura tyrimo stoties di
rektorius d r. McMeekan ne
seniai paskelbė, kad ta se-NEMUNO SŪNUS .antroji da-

, . , . . lis, 426 psl...................$4.00. į nuomonė yra klaidinga,
laisvame pasaulyje esantie- brolių GRIMŲ PASAKOS, kad nėra būtino reikalo

lis bus jau miręs. Aš para-siųs. Taigi, jei nepadary- ji žmonės žino teisybę apie vertė st Vainoras ir V. Civin 
šysiu tada. Ar žinote, kaip čiau jums sunkumo ir dide-jų gyvenimą. Kai kurie ži- skas 
mes dabar gyvename Lietu- lės išlaidos, tai pridedu tą,no, bet daugelis vis dar ne- visame pasaulyje žinomu Broliu 
voje? Noriu parašyti Tam-'ligos diagnozę ir prašau la- nori žinoti.--------------------- Grimu raštų. Pulki dovana vai
stai, geriau nebereik, link-'bai nueiti pas daktarą, gal kams ....... $3.00.
sma, viskas po daina, i dar- jis prirašys vaistų. Už tai KLAIDOS ATITAISYMAS ŽEyjg dega. parašė Jurgis So-
bą eidami dainuojame, iš!būsiu labai dėkinga. Mirti -------- viekas. Atsiminimai iš 1939-
darbo pareidami dainuo- nebijau, tik senatvėje kan- “Keleivio” Nr. 29, straip- .1945 metų. kuriuos autorius, 
jam, viskas gerai, linksma, kintis nenoriu. Įdedu nuo- snyj apie B. Rutkūną, isi-rašytojas ir diplomatas, pralei- 
smagu. Tik nelinksma, kad traukas D. pagrabo. Stovim bliovė netikslumas. Ten pa- lo PrsyrūUinj, prie Italijos sie-

karves melžti lygiais protar- 
15 įdomiausių pasakų iš piais.

Jis tyrė dvi vienodų kar
vių bandas. Viena jų buvo 
melžiama kas 12 valandų, 
o antroji kas 8 ir 16 valan
dų. Abi jos davė pieno vie
nodai.

dėdelė nematai tų mūsų prie karsto aš su vyru, A. 
linksmybių, gaila, kad esi su savo šeimyna ir kiti du 
taip toli nuo mūsų. Jei pa- vyrai iš giminių. Labai bū- 
matytum mūsų linksmybes, tų malonu pamatyti jūsų 
tai neatsistebėtum pamatęs, nuotraūkas, kaip jūs ten at- 
Nieks nerūpi, nieko nerei-rodot. Jeigu jau-as susitrau
kia. Išėjai i darbą, niekas kusi kaip kepta bulvė, tai 

PAGIMDfi AUTOMOBILY JE

Dr. McMeekan savo pir
mųjų vaisių neskelbė. Jis 
juos pasiryžo dar kartą pa
tikrinti. Antrasis tyrimas 

dienų ir gavau iš je d» bda--manas iš Mažosios Lietuvos įyJ patvirtino pirmojo duome- 
W)-rašteli, kad jam yra dar- venimo ir Klaipėdos atvadavi-1 n’’s- Tada jie buvo viešai 
bas . . .“ Tikrumoje buvo mo. 228 psl.. kaina............$2.50. paskelbti. Dabar tas klausi

mas gali būti žinovų viešai 
nagrinėjamas ir daromos 
praktiškos išvados.

sakyta, kad ‘‘netekus darbo nos. r-a aaris 453 psl. . . .$4.50. 
aš (Yatužiene) užregistra- pavasarių AUDROJ, parašė 

Jl ligoninėje -.O-ciai Ieva Simonaitytė. Įdomus ro-lvau

Lietuvišką pavardę turinčio Edward Laguno žmona » 
Le» Angeles nebesuspėjo nuvykti į ligoninę ir pagimdė 
kūdikį automobilyje. E. Lagūnas yra Šerifas ir jn du 
padėjėjai padėjo kūdikiui ateiti į ij pasauli

UlP: • D n ... JŪRININKO SINDBAD NUO-
Parsiveziau B. Rutkuną TVk,A,

ketvirtą kartą iš ligoninės surašyti 
Ivg ir atostogom 9 dienom. jr Vįėna
Per tą laiką jis gavo darbą puiki ,i„viraa jaunimuT’^i"jol'l UK™'. h.al'veB, ga,.‘".,a
“Industrial Patiem Works", kaina............. . s2 o«lmTlz" nel-X?.la,,s
kur dirba Bronius Va lis. 
Ten B. R. išdirbo tris die
nas, nepadarydamas nė ma
žiausios klaidos. Darbdavys 
parašė laišką ligoninei, kad 
B. Rutkūnui nieko netrūk
sta, tik jis esąs lėtas žmo-' 
gus, bet tokių esą tūkstan-į 
čiai. Praslinkus toms 9 die-, 
noms, aš jį nuvežiau atgal 
i ligoninę ir vėl užregistra
vau dėl sekančio išleidimo. 
Man pasakė, kad už poros; 
dienų aš paskambinčiau li-j 
goninės raštinėm Kai pa
skambinau, man pranešė, 
kad B. Rutkūnas negali ap-, 
leisti ligoninės, nes jis bet; 
kurią dieną laukia teismo 
dėl depoitacijos.

Jis tebelaukia dar šian
dien ir jaučiasi visų pamirš
tas ir vienišas.

A. G. Yatužiene

kaip jie 
“Tūkstantis 
Iliustruota, 

si 108, 
$2.00.

Jei tikrai karves galima 
elžti nelygiais protarpiais, 

tai nėra reikalo, kaip dabar 
Užsakymus su pinigais1 daroma, pavyzdžiui, melžti 

prašome siųsti šiuo adresu d iš ryto 5 vai. ir vakaro 5

“Keleivis”
636 E. Broadway 

So. Boston 27, Mas*.

vai., bet galima tą padaryti, 
pavyzdžiui, 8 vai. ryto ir 4 

i vai. po pietų. Darbininkam 
nebebūtų tokia ilga diena.

Mamyte labai dėkinga

Mamytės gimtadienio pro-\| 
ga užrašiau jai “Keleivi.” 1 
Ji labai dėkinga ir sako:

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus idomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ačiū, dukrele, aėiu’U.

Seaės-dukrelėa, kodėl jums taip nedaryti? Už 
4 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma

mytes per ėielua metusi Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:
Keleicit
ase F. Vtmadorav.

Kas lietuviams yra rūta, 
tas turkams tulpė — tautinė 
gėlė.

Pasauly yra 51 miestą*, ku
riuose gyvena daugiau ne vie
nas milionas gyventojų.

Vargas, metai po metų, didžiau slėgė sodiečius. Įsi
gyveno čionai ir Antukas nuo pat mažumės, susipaži
no su juo, suaugo, tik prigusti niekaip negalėjo.

Visko čionai stigo: ir duonos, ir drapanų, žmonės 
visados badavo, liūdni buvo, niūrūs, nuskurę; rudeniop 
ir pavasari, vieną i>o kito lydėjo vargšai baltus kaište
lius i pagirį, kur apkerpėję du kryžiai, vėjo judinami, 
girgždėjo ir beržai siūbavo liūdnai . . .

Sunkus čia buvo gyvenimas. Antukas su kitais var
go, bet kaži kaip kitaip visa tai atjatsdavo. Kas laikas 
vaikiškas Antuko veidelis darėsi vis rimtesnis, o mėly
nos akys kažkaip ne vaikiškai žiūrėjo—buvo jose kaži 
kokia gili mintis.

Padėjo tėvui darbe.
♦ * •

Martyno trobos stovėjo ant kalnelio ir skyrėsi sa
vo išvaizda nuo visų kitų sodžiaus trobų. Gryčia aukšta, 
langai dideli, stogas naujas, sodnelis prie šalies, sodne
lyje bitės, žolynų darželis . . . Nestigo Martynas ir duo
nos, ir sviesto šmotukas ne naujiena buvo, ir putra gry
na, ir kopūstai ne liesi.

Kaimynai tik pečiais traukė pro Martyno gryčią 
eidami; daugumas pavydėjo jam, bet sekti, net ir mė
ginti, nesikėsino. Martynas kitąsyk skurdo, kaip kiti, 
matė vai*gą, pinigų jokių nerado, tik, kaip sako žmo
nės, “talentą” turėjo: ko tik imsis, visa jam sekėsi. Ko
kiu būdu priėjo prie turto—Įdomu buvo pasiklausyti, 
kad ims pasakoti senis; dėl to skubinosi prie jo žmonės, 
patarimo reikalingi, ir šiaip ke trūkę—čia pasigaudavo.

Senis Martynas nesigailėjo žodžio; šelpė kaimynus, 
dalydamasis su jais savo patyrimu ir turtu, nesumažino 
tačiau vargo: patyrimų mėgo paklausyti žmonės, bet 
ti’k tiek. ,

Martynas, per kelioliką metų vargui Įkyrėjus, aplei
do gimtinę ir, kiek pabuvęs, ne tik ne tuščia kišene su
grįžo, bet ir daug naudingų žinių parsinešė, kurias tuoj 
ėmė taikinti gyvenime.

Iš kailio išsiners tas beprotis!—sakydavo kaimynai, 
žiūrėdami, kaip Martynas geležinėmis akėčiomis visą 
savo ganyklą išdraskė, karklynus iškirto, kimsus išdai
lino.

Išdegins saulė, — pranašavo, — niekas dar nematė 
lankas akėti, ot, gudročium vedasi!

Martynas šyvojo, ganykla žolės prižėlė, ėmė pa
vydėti. ,

—Bepigu Tamstai, Įrankius turint, — sakydavo 
Martynui.

—Paskolinsiu, imkit, dirbkit! -atsakydavo Marty
nas.

Padėkavodavo ir tiek, bet akėčių neėmė; nutarė, 
kad lig šiol tokių .akėčių nežinoję ir gyvi buvę; kad Die
vas duodąs, ir taip priželią.

Martynas skaitė taip pat ir laikraščius, turėjo kny
geles, kuriose žinių rasdavo: kaip nederlingą žemę pa
gerinti, kaip tręšti, kaip auginti kiaulės, karvės, kad iš 
jų naudos turėti.

Veltui stengėsi Martynas kaimynus savo žiniomis 
pamokyti, daug mėgino ir galų gale nuleido rankas. Šel
pė juos, dalydamas turtą, bet maža tai gelbėjo: vienas 
žmogus viso pasaulio nepasotina ir laimingais nepadarysi

(Bus daugiau)
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Lietuviai svetur
Pus*ap!s 3ept’A

URUGVAJUS

bendruomenės susirinkimas,' 2iWOS tf Kanados
kuriame dalyvavo 40 stato- ______
vų, išrinko šitokios sudėties
vadovybę:

Turėjome parodą

tokia netvarka, kad sunku Vykdomoji taryba: pirm. 
žodžiais ii nusakyti. Žmo- g. Mįkelionis, vicepirm.

| J^Į j nL» ^4 a-» Z. A Z-*W Al * X 1 - — - •

CALGARY, ALT A 

Žuvo A. Ručinskienė

Birželio 15 d. žuvo sena

jie turėtų už republikonus 
balsuoti?

Amerikos darbininkų ju
dėjimas daug ko pasimokė

Pašalino sekretorių

Apie 10 metų Monteri- vyriausybės^ ausį 
deo mieste veikia Demokra
tinė kultūrinė lietuvių ura
gvajiečių sąjunga. Tai buvo . .. Valdyba: pirm. I. PadvaI- savo mašina grįžo
pagarbos verta organizaci- Revizorius įskėlė stačiai fekig, vicepirm A.Kleiva irnaktį apie 12 vai. Lijo 
ja, kurioje anksčiau buvo neįtikėtinų calykų. Pasto j Stašaitis, nariai V. Di-1 smarkus lietus, kelias buvo

■bė prašo visus muzikos mė-
Liepos pradžioje buvo di- !ajšku P'^jti, kad

džiauna naroda kurioje ir J,e non tuos koncertus lan'
kovbojai !^dė visokius savoikyti' ške a*?kiai ,.. r ....

i sugebėjimus. Vien pirmą f ' 0 Gavus koncer-b Anglijos darbininkų savo
a Hipną naroda aDlankė'^ n?no koilelę’ pelkes pa-{ekonominėse kovose, bet 
• inxi Sno no.‘sM $3- Rašyti: Baltic;politinėse kovose jie dar ne

pasimokė. Laikas susiprasti.
Boston 16, Mass.'

skundas l^eke galų K< Norkus, “ALB” redakto-Calgary gyventoja Apolon- Parodė tikšfas na-^iųsti *3’ Kašyti: Paltie-politinė.
,-bes aus, -rius, ir P. Vdtovidiu^jja RuSn^eni, W metų £lner*c*? Soc**1^’J"®-’•» n J r • , rlus» lr Vaitkevičius, ja Ručinskienė, 50 metu7 i 7 - • v I -American Spulk. Ruben M. Macchi bu- sek,.. prof. d. Gruodis ir imžiaus, kilusi iš Plauąienų alk£‘ kovb?M V,' ,K !Beacon St.,

^ vo paskirtas t, reikal, iš- agl, A Santaras. kaimo, Raaeiniy apskr Ji vaka7 .dvas,.ą’ 0 —-
’ 'ro • <e •• Valdyba: pirm. I. PadvaI-savo mašina grįžo namo , ®’ m,es un glazaus cKi,Nr,

Revizorius įskėlė stačiai ... / •_£ . vi.i™ ii ,..i r .•:‘Pelno- > SKUND,
A. Kučinskas.

A. Jenkins

MUZIKOS MĖGĖJAMS

dencijos maišus, 
neatidarę.

Urugvajaus 
cialistų veikėjai.

Vėliau dėl įvairių prie
žasčių tiek vietiniai tiek lie
tuviai pradėjo vienas po ki
to pasitraukti. Pagalios liko 
tik vienas jos pirmininkas

,. w Naujosios Anglijos baltų
..... .. ‘v PJava; amerikiečių draugija ruošiaauojanėi* masiną. Kadangi ri956.57 m4 Jkoncertų

j . Garbės teismas: prof. D. buvo tamsu, vainotojas jos Mrjj4 kviesdama į Bostoną 
Pulk. Macchi spaudos at^ Gruodis, E. Diminskienė ir nepastebejo ir jų pntrenke •- Amerikos ir Kanados ge- 

stovams pareiškė, kad ne-'M. Galeckas. tiek, kad ji nuvežta i ligoni-. est„ latvių ir lietu-
Išvyko j Lietuvą »« nebeatgavo sąmonės ir vįų numatOmitrukus Urugvajaus pašto 

įstaigos bus tokios, kokios Liepos 12 d. į Sovietu Są- mirė.
vietinis Jose P. Martinez• demokratiškame ir kuitūrin- jungą išplaukusiame Laive Velionė paliko vyrą Jo- 
Bersesche ir sekretorius lie-:game krašte turi būti. 'buvo ir apie 30 lietuvių, jų ną, dukterį Marcelę ir pus- ’
tuvis Albinas Gumbaragis.į jr jš tikrųjų jau dabar,tarpe Benjaminas Mitra su seserę, gyvenančią Jungti- Pirmas koncertas Įvyks 

Neseniai p i r m i ninkas, pradedama gauti kažkur už-žmona ir su 2 ištekėjusiom nėse Amerikos valstybėse. į rugsėjo 28 d. “Jordan Hali
nors save ir vadina masonu, 
susibičiuliavo su kunigais ir 
P. Čibiro spaudžiamas paša
lino A. GumbaragĮ ir Į jo 
vietą paskyrė jaunuolį kle
rikalą Juozą Vaštaką.

Reik pastebėti, kad A. 
Gumbaragis yra liberališkas 
žmogus, bet prieš klerikalus 
jokios kovos nevedė ir buvo 
pašalintas tik todėl, kad 
klerikalai nori monopoli
zuoti visą lietuvišką viešąjį 
gyvenimą.
Neblogas parengimas

laikraš-'dukterimis ir 3 anūkais,' Mūsų ligonvs salėje, (kiti vasario ir ba
kas tų!Pranas Kairevičius, Juozas . . . ilandžio mėn.). Šis koncer-

niekšų sudeginta ar Į šiuk- Balčiūnas su žmona, Auta-, Sunkiai sirgo Juozas Že-,tas bus atliktas estų smuiki- 
šlyną išmesta, to nebėgau- nas Pastarnokas ir kt. , maitaitis. Jam padaryta 2 ninkės Cramen Prii, kuri

sigulėję laiškai ir 
čiai. Žinoma, to,

sime.
Lankėsi dr. Turauskas

Birželio 
lietuviai.

d. išvažiavo 38 °Perac^j°s- Jau pasveiko ir New Yorko spaudos buvo 
' vėl dirba Belcher ligoninė- pripažinta “... aukščiausio

___________ !je. i lygio smuikininkė, turinti
Pasveiko ir Jurgis Vaičių- techniką, temperamentą, 

lis ir vėl dirba General li-!muzikalumą” (New Yorko 
goninėje. Times). Ji baigusi Talino

Tebeserga Kazys Gustai- Konservatoriją Estijoj. Stu- 
Ligonis seniau gy veno,llJavo P“ Geo,g Kuhlen-

Liepos pradžioje kaž ko-; 
kiais reikalais lankėsi kata-i
likų šulas dr. E. E. Turau-“Garsina** lietuvių vardą 
skas. Per vietos katalikų j Pasak “Argentinos Lietu-
radiją pasakytoj kalboj Tu- viu Balsą” keli Sao Paulo ..... ------ - . . _ ...
rauskas išgyrė vietos kum-, iaikraščiai rašę> kad va. Chicagoje, Į Calgary atva-lkan?Pr V’ oV.a^ ™koc,a 
ginius, kad viskas, kas čia karuškų prie pranciškonų! žiavo neseniai, mažai čia tu-ie, ^ne “ t*alzyul^e» kon" 
lietuvių sukurta, yra jų dar-ivienuolyno “Htuanas” ----------

BRAZILIJA

nis.

bo vaisiai.
Birželio 23 d. iš Argenti

nos atvykę K. Runino vado
vaujami aktoriai suvaidino 
3 veiksmų komediją “Karo
lio teta”. Jų vaidinimas žiū
rovams labai patiko ir jie 
nesigailėjo katučių.

Mokytojos Stanevičienės 
vadovaujamas jaunimas pa
šoko kelis tautinius šokius: 
kepurinį, lenciūgėlį, malūną 
ir kitus. Vietos choras pa
dainavo kelias dainas. Po 
programos buvo šokiai.

Vakaras buvo rengtas ka-
me kbuv^lfeS’beetsWri doranifo pianteto Andriaus N.»j„ k.p«

Kuprevičiaus tėvas Romu-z Gegužės 24 d. mirė M. 
aidas Kuprevičius. ! Galinienė, 78 metų amžiaus,
Perrinko vadovybę įgyvenusi Varei (Oldenb.)

Birželio 24 d. įvykęs dvi- genelių prieglaudoj. Ji buvo

tumų.
Laiškus parduodavo 
popieriau* fabrikui

Montevideo pašte

M. Krasinskas

ARGENTINA

Iškabino V. Kudirkos 

paveikslą
Liepos 21 d.,

Aleksandras Boguslavskis 
sumušęs ir apiplėšęs “litu- 
aną” Antaną Rudį. Policijai

Paraginki m savo pažįsta
, . . .. mus užsisakyt “Keleivį.”

Amerikos ukrainiečių, K,in, ,4.
kongreso komitetas liepos
23 d. New Yorke laikrašti
ninkams parodė 2 doku
mentus, gautus iš Sibire ka
linamų ukrainiečių. Jie ra
šyti 1955 m. ragsėjo ir spa
lio mėnesiais ant medžiagų, 
išplėštų iš moteių suknelių 
ir kt. !

Vienas jų adresuotas'
Jungtinių tautų žmogaus 
teisių komitetui, o kitu krei
piamasi i ukrainiečius lais 
vajame pasaulyje. Jame 
pavaizduojama kalinių būk
lė, pasipriešinimai pavergė
jams, streikai, kurie prasi 
dėjo 1953 metais.

(LAIC).

POLITINIAI GINČAI

SKUNDAI DROBĖJE

(Atkelta iš 2-o psl.)
balsuoti, tai žadėjo nupi
ginti aukštas pragyvenimo 
kainas, bet tos kainos ben
drai imant pakilo net 9 bili-

ri pažįstamų. Todėl lietuviai,eerta™ Europoj, Amerikoj onus dolerių, 
yra prašomi jį aplankyt, nesi11- . Kanadoj, pasnodydavo; žadėJO jj sumažinti tak- 
ilgai sergant kiekviens lan-| kalP su vokiec'« “ Įsus, bet eiliniams žmonėms
kytojas ligoniui yra labai estu orkestni. ir po šiai dienai taksai veik

kvotą pravedus, paaiškėjo, brangus. Jis gyvena pas sa-j Antras koncertas bus at-įtie j)atys Tiesa> nėra karo> 
kad Rūdis esąs sunkiai su-i vo svainį Pianą Sperauską'R^Lis latvių violencelisto biudžetas karo reika-

jžalotas.
j A. Boguslavskis esąs ku- 
įnigo P. Ragažinsko globo-

. - vejamas, kurį jau nekartą iš
gentinos lietuvių susivieniji-, j^dos išvadavęs.

(1007—5th Avė., West Gal- 
gary).

Linkiu tau, Kazy, greit pa-

Ingus Naruns (akomp. Ve
leną Stelps). Jis buvo Ham- lams aukštas. Darbo unijos 

dabar gerokai suvaržytos,

evollrfi O v

dr.mo 42 metų sukaktį,
Vinco Kudirkos vardo sa-j narjaj tokiu būdu “ 
Įėję buvo iškilmingai paka-^" jietuvrų vardą.
bintas mūsų tautos himno _________________
autoriaus Vinco Kudirkos __
paveikslas. ! VOKIETIJA

Tą paveikslą piešė ir pa

buvo metinis Argentinos lietuvių

Gaila, kad klerikalų Šta Nepaprasta* oras

burgo ir Intų vokiečių sim-!tai iman“
Įfomnių orkestrų solistas ir tfe repub)ikonų dideli nuo. 
;yra piaciai nonceitavęs A- IUiĮ--Į

kilusi nuo Kybartų. 
“Keleivio” Nr. 20

garsi-; Nuostabus ir žalingas šio 
pavasario ir vasaros oias 
Albertoj. Pavasaris buvo la
bai sausas ir karštas. Gegu
žės mėn. 3 savaites termo
metras svyravo tarp 80 ir 
95 laipsnių, viskas buvo' 
pradėję džiūti.

Su birželiu gavom lietaus, 
oras atvėso, gamta pradėjo 
atsigauti. Bet štai birželio 
12 d. naktį buvo tokia stipriper

Gyvybės Pakietas Lietuvos Žmonėtns S-/, ^^0 paskelbta, w

..........................Rugys.Geriausia ir naudingiausia dovana., kokią galima siusti 
f LIETUVĄ.

Siunčiame maisto pakietus į Lietuvą. Ypatingai patariame 
siųsti pakietą Nr. S-l. kuriame yra šie maistingi dalykai:

1 svaras kenuoto sviesto pirmos rūšies; 3 sv. taukų (Armour

Gavo Balfo dovanu

Birželio 18 ir 21 d. Vare 
prieglaudos seneliai gavo

kenuke); 1 sv. Armour bekono kenuke; 2 sv. Armour kumpio Balfo dovanų: sviesto, SŪ 
kene; 1 sv. kenuotos jautienos pirmos rūšies; 1 sv. pi?no milte
liuose; 14 uncijų kondensuoto pieno kenuke; 6 sv. geriausių 
miltų; i/į sv. geriausios arbatos; 1 sv. geros kavos ir 1 sv. ko- 
kao. Nto pakisto kaina yra $49.80 su muitu ir persiuntimu.

Kreipkitės j mus, nurodykit pakieto Nr. S-l, atsiųskite adresą 
ir pinigus. Pristatymas garantuotas.

Vytautas Skrinska. savininkas
IDE AL PHARMACY—29 KELLY SQ.—WORCESTER, MASS.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

KVRCIA VISUS | BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tat 

susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietu

vos ateitį.
LIETUVYBĖS SIJK VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
(stojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
frateraaMmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų teisiai Belaimėję.

SLA VK1KLA tr jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
nirsite SLA Sekretoriui:

OR. M. J. VINIKAS
OTWaot 9M Streak, Now Yerh 1, N. Y.

rio, alyvos ir pieno miltelių 
Seneliai džiaugiasi, kac 
jie nepamirštami ir dėkojt 
tiems, kurie jais i-ūpinasi.
Koncertas senelių 
prieglaudoje

Liepos 4 d. Varei prieg
laudos seneliai turėjo dide
lio džiaugsmo: juos aplan 
kė Krašto valdybos narys 
Simonaitis su p. Migliniene 
o kartu su jais dainininkė 
J. Liustikaitė iš Italijos ir 
Fausto Strolios vadovauja
mas darbo kuopų vyrų kvar
tetas. Prieš koncertą žodį 
tarė Simonaitis, o po kon
certo Miglinienė.

Dainininkės Liustikaitės 
ir kvarteto dainos iki ašarų 
sujaudino senelius. Jų klau 
sėsi ir kitų tautų prieglau 
dos gyventojai. Latviai ir 
lietuvė Gerulytė įteikė dai
nininkei gėlių. Gerulytė pa
dėkojo visų vardu koncerto 
sumanytojams ir daininin* 
kams.

J.

Lietuviflka 
lis — nitas

Impia Ir Mitra*-

parduodi; namus
Trijų kambarių narna-, gražioj vie
toj, su pusantro akro žemės. Jau
nas sodas, labai peras vanduo, pui
kus oras, elektra, ant kalno—gera 
vieta televizijai. Puiki proga ma
žai šeiniai arba dviem vyram pen
sininkam. Kaina . Kreiptis:

W. G. Lasky ar John Tharp 
R D 1
Brooktondale, Y. Y. (31

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau trijų brolių Simono, 

Johano ir Marino Kasulat, iš 
Eičių km-. Gaurės vaisė.f Taura
gės apskr. Anksčiau gyveno 
Brooklyn, N.Y. Ieško brolis 
Andrius ir giminės.

Taip pat paieškau (Ilgos Sie
ky tės-Zarubienės iš Biržu. Su
teiksiu žinių i ie brolį Jokūbą. 
Jie patys ar juos žinantieji pra
neškit adresu:

Johann Kassulat 
Suederdeich 119 ueber Starte 

Germany.

Ieškau Prano Krišėiokaičio, 
gim. Papartynų km., šak.ų aps. 
Gavau laišką iš Lietuvos nuo 
jo brolio. Atsiliepkite adresu:

R. Rebneris,
3038 Cedar Hill Rd., 

Victoria, B. C., Canada

D£M£SIO!
Miss Therese D. RAUK A, meldžiu 
parašyti man la:ską.

G. P. Ra ubą 
410 Eastern Parkway 
Brooklyn 25, N. Y.
Tel. INgersoll 7-5379 (31

APSIVEDIMAI
yra plačiai
menkoj ir Europoj. 1949 m.
I. Naruns laimėjo tarptauti-į kn l
nį artistų koncertą Ženevoj! ™
ir, atvykęs Amerikon davė 2! JUOZAS STALINAS 
koncertus Neu Yoiko arba kaip Kaukazo razbai- 
“Town Hali salėje. New į ninkas tapo Rusijos dikta- 
Yorko laikraštis Herald 'torium. Joje J. Pilipauskas 
Tribūne” atsiliepė apie jlįpneš kelerius metus parašė 
“...vienas iš mūsų geriau-!tą> ką komunistai tik šiau
šių čelistų”. idien teišdrįso pasakyti.

Trečias koncertas bus at-; Kaina tik 25 centai, gali 
liktas baritono Varlovo Ve- te atsiusti pašto ženklais, 
rikaičio. V. Verikaitis stu- Rašykite; “Keleivis”, 636 
dijavo Lietuvoj, Vokietijoj Bro*dway, So. Boston 27,

pernai uaruiuiiiitams, ksd«»av, lietuvis ir noriu ■>«.« iK’izsTs:

šalna, kad nušalo ne tik dar-įir Kanadoj — Toronte, kur Mas*, 
žpvės, korios buvo išdygu- 
slos,, bet net medžių ‘t&psd,
Dar ir dabar mūsų kieme 
krantą pajuodavę medžių 
lapai.

Birželio 15 naktį užėjo 
baisi audra su lietumi. Vė
jas siekė 80 mylių per va

Karališkąją Toronto
.............Ernestoj
Vinci vadovybėje. Jis yra 
dainavęs simfoninių orkest
rų koncertuose, su CBC ope
ra, su Toronto filharmonijos 
choru — Kanadoj ir Ame
rikoj. Dabar trečius metus 

landą, išvertė telefono stul- dainuoja savaitinėj CCB l a
pus, didelius medžius, nu-,d10 programoj.^ ---Jo stip- 
nlėšė stogus, vėjo nešamos 1'us ^a^sa^ leng\u-
šakos išmušė daug langų, ir mu ir aiškumu. Jo įntrepi e- 
t.t, žodžiu, pridarė daug tacija yra įtikinanti — ra-
nuostolių. Įst .?,lkras,s Globe n'

“Mail.
Dėl sauso ir vėjuoto pa- jo bsdsas pasižymi tobula

bai
NĖMTERar -4 >

vasario javai atrodo pras
tai. Kai ku- audra išnešė 
pasėtus laukus reikėjo ant
rą kartą sėti.

Bet to nebuvo gana — 
birželio 29 d. krito ledai ir 
sniegas. Prisnigo tiek, kad 
gatvėse kurį laiką sustojo

kokybe, gera frazavimu ii 
puikių muzikalinių vertybių 
pa jautimu” — “Telegram”.

Baltų koncertų sesijos na
riai, sumokėję $3.00 nario 
mokesčio, gaus nemokamus 
bilietus į visus tris koncer 
tus. Kad tie koncertai būtų

IšDIRBĖJAS SKELBIA
kad vanduo pali būti labai pavo
jingas pakaušiui vartojant papra
stą muilą arba detvrgent Sham- 
poo. Vanduo patenka piliai į pa
kaušį, kas labai džiovina odą. Jūs 
visi pirdėjot tą “Oh! mano pal
va toki sunki šį rytą, vakar tik 
mazpojau palvą”. NEW KRA mi
šinys padarytas su peniausiu co- 
conut muilu be jokiu pyvulių tau
kų. nepraleidžia vandens į pakau
šį, o moterims užlaiko parbanas 
(curls) :: sykius periau kaip kas 
kitas. Taip man rašo VISOS MO
TERYS.
Siųskite $2.00 už S oz. Liq. bu
lelį. Kanadoje $2.25.

ER. BITAUTAS
;02 So. I’earl llenver,. Colo

tę, kuri būtų perą žmona ir šeimi
ninkė, mokanti paminti maistą na
mie. Esu 32 metų, C pėdų. 165 svarų, 
blondinas. Turiu nuosavus namus ir 
automobilį. Merpaitė palitų būti 
22-32 metų. Prašau rašyti angliškai 
ar lietuviškai ir su pirmu laišku pri
siųsti fotoprafiją. Paslaptį išlaikysiu. 
Rašykit:

G. M.
7722 George St.
Ville Ia Šalie,
Montreal 32, P.Q.. Canada

PLAŠĖ ŽOLĖ
Plaėė ara Asuklis- 
Ožkabarzdis žolė 
nuo inkstų, pūslės 
silpnumų, kraujais 
vėmimo, -vandeni
nės ligos, betvar- 
kingo šlapinimosi, 

lytiškų ligų. šita žolė yra tur
tinga mineralais, kaip (ai: Cal- 
cium, Silicon, Sulphur, ir yra 
žmonių, kurie negeria kavos ar 
arbatos, tik geria šitos žolės ar
batą. Svaras $3.(X). Metlleva žie
vės yra geriausia gyduolė nuo 
vidurių užkietėjimo, geriant 
daug ar mažai ji nepakenkia 
sveikatai. Ji lengvai liuosuoja vi
durius, stabdo galvos skaudėji
mus ir priduoda kūnui gyvumo 
ir skaistumo. Svaras $2.00. 

ALEXANDER’S CO.
414 BROADWAY 

So. Boston 27, Mas*.

1

visas judėjimas. Aišku, dėl įgyvendinti, reikia apie 509 
to labai nukentėjo javai, narių iš visų baltų grupės, 
daraovės ir medžiai. Todėl draugijos vadovy-

Greit Permunciam Pinigus Lietuvon
Mes dabar turim susisiekimą su Lietuvos T. S. R. Bankais ir 

greit pasiunciam pinigus Lietuvos žmonėms su garantija. Už 
Amerikos dolerį Lietuvoj įmonės gauna 4 rublius.

Pinigų persiuntimas kainuoja: pasiuntimas nuo $5 iki $400 
kainuoja $1 95. Per 10 dienų pinigai nueina. Siunčiant per 

Trans-Atlantic CaMe pinigai nuema per 36 valandas, liet per- 
(iuntimas kainuoja $5 (iki 300 dolerių).

Visi norintieji pasiųsti pinigus į Lietuvą, kreipkitės į mus, 
atsiųskite adresą ir pinigus, o mes persiusime į Lietuvą.

Vytautą Skrinaka, savtninkaa 
IDEAL PHARMACY—» KELLY 8Q.—WORCESTER, MASS.

MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
♦PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nore 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiso adresu:

“KELEIVIS”
936 Easl Brouduray, South Boeton 27, Mase.

I


